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ÄÉÐËÙÌÁÔÉÁÓ ÓÔÇ ÌÅÓÇ ÁÍÁÔÏËÇ
Ìüëéò ôåñìáôßóôçêå ìå ìéá
íÝá åêå÷åéñßá ï äåýôåñïò
“ðüëåìïò ôùí ñïõêåôþí” ÉóñáÞë-×áìÜò ìåôÜ áðü ôïí
ðñþôï ôïõ 2008-9.
Ôï ðïëéôéêü êáé äéðëùìáôéêü
áðïôÝëåóìá Þôáí êáé áõôÞ ôç
öïñÜ ìéá êáôáóôñïöéêÞ Þôôá ãéá
ôï ÉóñáÞë, åíþ ôï óôñáôéùôéêü
áðïôÝëåóìá áðëÜ äåí Þôáí íßêç.
¼ìùò óå áõôïý ôïõ åßäïõò ôïõò
ðïëÝìïõò áõôü ðïõ ìåôñÜåé åßíáé ôï ðïëéôéêü-äéðëùìáôéêü áðïôÝëåóìá, üðùò áñêåôÜ äéåîïäéêÜ ôï áíáëýïõìå óôï óçìáíôéêü Üñèñï ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò
ôïõ ÃåíÜñç ôïõ 2009 ðïõ áíáäçìïóéåýïõìå ðáñáêÜôù.
Ôï 2009 ç ãåíéêÜ åéñçíüöéëç
êõâÝñíçóç ÏëìÝñô áðëÜ óýñèçêå ó÷åäüí óå áõôüí ôïí ðüëåìï

áðü ôïõò ðñïâïêÜôïñåò ôçò ×áìÜò êáé ãé áõôü äåí âáñýíåôáé
éäéáßôåñá ãéá ôï áðïôÝëåóìÜ ôïõ.
¼ìùò, ôï 2014 ç áíôéäñáóôéêÞ
êõâÝñíçóç ÍåôáíéÜ÷ïõ äïýëåøå
ãé áõôÞí ôçí ðñïâïêÜôóéá, äçëáäÞ Ýêáíå Ýíá ðåëþñéï äþñï
óôïí éóëáìïíáæéóìü êáé óôïí ðáãêüóìéï áíôéóçìéôéóìü. ÄçëáäÞ ç çãåôéêÞ êëßêá ÍåôáíéÜ÷ïõËßìðåñìáí äåí Ýðåóå áðëÜ óôçí
ðñïâïêÜôóéá ôçò ×áìÜò, üðùò Ýðåóå ç ãåíéêÜ åéñçíüöéëç êõâÝñíçóç ÏëìÝñô ç ïðïßá ôï 2009
áðÜíôçóå ìå âïìâáñäéóìïýò ôçò
ÃÜæáò óôéò ðñïâïêáôüñéêåò ñïõêÝôåò ôçò ×áìÜò, áëëÜ äéåõêüëõíå ôïí ðüëåìï êáé ìÜëéóôá ôïí
ðñïåôïßìáóå ðïëéôéêÜ åðåêôåßíïíôáò ìå ìáíßá êáé áäéêáéïëüãçôá ôïõò ïéêéóìïýò óôá êáôå÷üìåíá ðáñÜ ôç äéåèíÞ êáôáêñáõ-

ãÞ. Åííïåßôáé üôé áêüìá, ðåñéóóüôåñï, ðñïåôïßìáóå ôïí ðüëåìï ðïëéôéêÜ êáé óôñáôéùôéêÜ ï
âáóéêüò õðïêéíçôÞò ôïõ ç ×áìÜò. ÁõôÞ ôïí îåêßíçóå ñß÷íïíôáò ñïõêÝôåò êáôÜ áìÜ÷ùí áöïý åß÷å áõîÞóåé ôï âåëçíåêÝò
ôïõò þóôå íá áðåéëåß ìåãÜëåò
ðüëåéò êáé åß÷å öôéÜîåé êáé ëáãïýìéá ãéá íá ôñïìïêñáôåß êáé
ôçí ýðáéèñï.
Ìå ôïí ðüëåìï ôïõ 2009 ç öéëåéñçíéêÞ êõâÝñíçóç ÏëìÝñôËßâíé Ýðåóå êáé Þñèå óôçí åîïõóßá ç åðéèåôéêÞ-åðåêôáôéêÞ êëßêá ÍåôáíéÜ÷ïõ. Ìå ôïí ðüëåìï
ôïõ 2014 ç êõâÝñíçóç ÍåôáíéÜ÷ïõ åíéó÷ýåôáé ôïõëÜ÷éóôïí ðñïóùñéíÜ ãéáôß ç ßäéá Ý÷åé ïäçãÞóåé ôïí éóñáçëéíü ëáü óôç ìåãáëýôåñç áíôéðáëáéóôéíéáêÞ ôïõ
êáôÜðôùóç êáé óå Ýíá ðëáóôü áß-

óèçìá üôé ìðïñåß íá åßíáé áóöáëÞò ìüíï áðáíôþíôáò óôñáôéùôéêÜ óôç ×áìÜò áêüìá êáé óå âÜñïò äõóáíÜëïãá ðïëëáðëÜóéùí
ðáëáéóôßíéùí áìÜ÷ùí, áêüìá êáé
åðåêôåßíïíôáò ôïõò ïéêéóìïýò
óôá êáôå÷üìåíá êüíôñá óôç
äéåèíÞ êïéíÞ ãíþìç. Áõôü ôï
ðëáóôü áßóèçìá áóöÜëåéáò ôï ïéêïäïìåß ìåèïäéêÜ åäþ êáé äõï
äåêáåôßåò ï ìïéñáßïò ÍåôáíéÜ÷ïõ, éäåïëïãéêü ðáéäß ôùí áíáèåùñçôþí ôçò áêñïäåîéÜò ôÜóçò
Æáìðïôßíóêé ôïõ óéùíéóôéêïý
êéíÞìáôïò. Äåí ðñÝðåé íá îå÷íÜìå üôé áõôüò ï ôýðïò Þñèå óôçí
åîïõóßá ãéá ðñþôç öïñÜ ôï 1996
÷Üñç óôéò åíôåëþò áðñüêëçôåò
óöáãÝò äåêÜäùí áèþùí éóñáçëéíþí áðü ôïõò ðñïâïêÜôïñåò
ôçò ×áìÜò, êáé óå áõôüí ï ëáüò
ôïõ ÉóñáÞë êáé ïé äçìïêñáôéêïß

ëáïß êáé ÷þñåò üëïõ ôïõ êüóìïõ
÷ñùóôÜíå ôï ïõóéáóôéêü ôÝëïò
ôçò äéáäéêáóßáò åéñÞíåõóçò ìå ôç
ëýóç ôçò äçìéïõñãßáò ôùí äýï
êñáôþí ðïõ êïñõöþèçêå ìå ôéò
óõìöùíßåò ôïõ ¼óëï. Äåí åßíáé
êáèüëïõ ôõ÷áßï ðïõ ï ÍåôáíéÜ÷ïõ Ý÷åé ôéò êáëýôåñåò ó÷Ýóåéò
ìå ôïí Ðïýôéí êáèþò, üðùò êáé
åêåßíïò, åßíáé ïñêéóìÝíïò å÷èñüò
ôçò óõíýðáñîçò ôùí äýï ëáþí,
ðïõ óçìáßíåé å÷èñüò ôïõ óôçí
ðëåéïøçößá ôïõ êüììáôïò ôçò
ðáëáéóôéíéáêÞò åèíéêÞò áóôéêÞò
ôÜîçò, ôçò ÖáôÜ÷.
¼ðùò ãñÜøáìå óôï Üñèñï ìáò
ôïõ 2009 -êáé äåí êïõñáæüìáóôå íá åðáíáëáìâÜíïõìå- áõôïß
ïé ðüëåìïé åßíáé
(ó.ðüëåìïé
17) åéêüóõíÝ÷åéá óôç óåë. 2

12 ×ÑÏÍÉÁ ÌÅÔÁ ÔÇÍ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÐÑÙÔÏÕ ÔÏÌÏÕ

ÅÊÄÏÈÇÊÅ ÊÁÉ Ï ÄÅÕÔÅÑÏÓ
ÔÏÌÏÓ ÔÇÓ “ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÔÏÕ
ÌÏÑÉÁ ÊÁÔÁ ÔÏ ÌÅÓÁÉÙÍÁ”
ÔÏÕ É. Ö. ÖÁËÌÅÑÁÕÅÑ

Ì

å óõãêßíçóç ïé “Åêäüóåéò ÌåãÜëç Ðïñåßá”, ôçò ÏÁÊÊÅ, áíáêïé
íþíïõí üôé åäþ êáé 5 ìÝñåò âñßóêåôáé óôá âéâëéïðùëåßá êáé ï
äåýôåñïò ôüìïò ôçò Éóôïñßáò ôïõ ÌïñéÜ êáôÜ ôï Ìåóáßùíá ôïõ ÖáëìåñÜõåñ.
Ôþñá ðéá ôï ìåãÜëï êñõììÝíï Ýñãï âñßóêåôáé ïëüêëçñï óôá ÷Ýñéá ôïõ åëëçíéêïý ëáïý.
Áõôü ôï ÷ñùóôÜìå óôçí ðïëý÷ñïíç, åðßìïíç êáé åðßðïíç ðñïóðÜèåéá ìåôÜöñáóçò üëïõ ôïõ
Ýñãïõ áðü ôï öéëüëïãï óýíôñïöü ìáò ÐáíôåëÞ Óïöôæüãëïõ. Èá ÷ñåéáóôåß íá îáíáóçìåéþóïõìå êáé åäþ, üðùò êÜíáìå êáé óôïí ðñüëïãü ìáò óôïí ðñþôï ôüìï ôïõ Ýñãïõ, üôé ï
óýíôñïöüò ìáò Ýìáèå ãåñìáíéêÜ ðÜíù áðüëá ãéá íá ìðïñåß íá ìåôáöñÜóåé áõôü ôï Ýñãï
ðïõ åíÜíôéÜ ôïõ óôÞèçêå ç êõñßáñ÷ç, ç ðáðáñçãïðïýëåéá øåõäÞò éóôïñéêÞ óõíåßäçóç ôïõ
åëëçíéêïý Ýèíïõò ãéá ôïí åáõôü ôïõ. Ðéóôåýïõìå üôé ï ìåôáöñáóôÞò êüðéáóå êáé ðÝôõ÷å ü÷é
ìüíï áêñßâåéá êáé ðéóôüôçôá óôç íïçìáôéêÞ áðüäïóç ôïõ êåéìÝíïõ áëëÜ êáé óå ìåãÜëï
âáèìü áðüäïóç ôïõ åêöñáóôéêïý óôõë ôïõ óõããñáöÝá.
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íáò, ðüëåìïé ìðñïóôÜ óôéò êÜìåñåò êáé
ôïõò êåñäßæåé ðïëéôéêÜ åêåßíç ç ðëåõñÜ
ðïõ èá äåßîåé ôá ðéï ðïëëÜ áèþá èýìáôá
êáé èá åìöáíéóôåß óáí ç ðéï áäýíáìç. ÐïôÝ ùò ôþñá ôï ÉóñáÞë äåí ðñïêÜëåóå ôüóá èýìáôá ìåôáîý áìÜ÷ùí êáé ç ×áìÜò
äåí Ýêáíå ôüóá ðïëëÜ ãéá íá ôá áõîÞóåé
ðáßæïíôáò ôï êôçíþäåò ôçò ðáé÷íßäé íá
ñß÷íåé ôéò ñïõêÝôåò ôçò óôï ÉóñáÞë áðü
èÝóåéò êïíôÜ óå óõãêåíôñþóåéò óõìðáôñéùôþí ôçò. Ðïëëïß äçìïêñáôéêïß êáé
êáëÜ åíçìåñùìÝíïé Üíèñùðïé Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá êáôáëáâáßíïõí ôï ðáé÷íßäé ìå ôéò
áíèñþðéíåò áóðßäåò ôçò ×áìÜò. ¼ìùò ï
ðïëýò êüóìïò äåí ìðïñåß íá áíáëýóåé åéêüíåò êáé êáôåõèõíüìåíåò åíçìåñþóåéò
óå ðåëþñéá êëßìáêá.
¸ôóé ôï ÉóñáÞë Ý÷åé áðïìïíùèåß äéðëùìáôéêÜ ðåñéóóüôåñï áðü ðïôÝ Üëëïôå, ìå
áðïôÝëåóìá ï ðáãêüóìéïò öáéï-”êüêêéíïò” íáæéóìüò íá ôñßâåé ôá ÷Ýñéá ôïõ áðáéôþíôáò ìå üëï êáé ìåãáëýôåñç ëýóóá
ôçí êáôÜñãçóç ôïõ êñÜôïõò áõôïý, ðïõ
åßíáé ãÝííçìá ôçò ðáãêüóìéáò áíôéíáæéóôéêÞò ðÜëçò.
ÓÞìåñá ðåñéóóüôåñï áðü üôé ôï 2009 ç
×áìÜò êåñäßæåé ðåëþñéïõò ðïëéôéêïýò ðüíôïõò êáé ìÝóá óôçí ðáëáéóôéíéáêÞ êïéíÞ ãíþìç óå âÜñïò ôçò áìÝôï÷çò óôï
óôñáôéùôéêü åðßðåäï åèíïáíåîáñôçóéáêÞò
ðáëáéóôéíéáêÞò ïñãÜíùóçò ÖáôÜ÷. Êáé
ôïõò êåñäßæåé óå ìéá êñßóéìç óôéãìÞ, ôç
óôéãìÞ ðïõ ï ðñüåäñïò ôçò ÖáôÜ÷, ï ñùóüäïõëïò ÁìðÜò, êáôÜöåñå êáé Ý÷ùóå
óôçí ðáëáéóôéíéáêÞ êõâÝñíçóç ôç ×áìÜò
óôï üíïìá ìéáò äÞèåí “åèíéêÞò óõìöéëßùóçò”. ÁõôÞ ç óõììåôï÷Þ åðéôñÝðåé óôç
×áìÜò íá óõíå÷ßóåé íá Ý÷åé áðüëõôç êõñéáñ÷ßá óôç ÃÜæá êáé ôáõôü÷ñïíá ìÝñïò
ôçò êõñéáñ÷ßáò óôç ÄõôéêÞ ü÷èç áðü ôçí
ïðïßá ùò ðñüóöáôá åß÷å åîïóôñáêéóôåß ëü-

ãù ôïõ áóõãêñÜôçôïõ öáóéóìïý êáé çãåìïíéóìïý ôçò. Åðßóçò áõôÞ ç óõììåôï÷Þ åðÝôñåøå óôïõò ñùóüöéëïõò óôç Äýóç, ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÏìðÜìá, êáèþò êáé
ôïõò õöåóéáêïýò íá áíáãíùñßóïõí ôç ìéêôÞ êõâÝñíçóç ïðüôå Ýììåóá ôçí ßäéá ôç
×áìÜò. Ç êõâÝñíçóç áõôÞ áíáãíùñßóôçêå äçëáäÞ áìÝóùò ü÷é ìüíï áðü ôï íåïíáæéóôéêü Üîïíá Ñùóßáò, Êßíáò, áëëÜ êáé
áðü ôéò ÇÐÁ, êáé êõñßùò áðü ôçí ÅÅ ðïõ
ùò ôþñá åß÷å ôçí ðéï áðïöáóéóôéêÞ óôÜóç åíÜíôéá óôïõò éóëáìïíáæÞäåò ôçò ×áìÜò. ÂÝâáéá áõôÞ ç óõììåôï÷Þ Ýãéíå ìå
ìéá ðñüóöáôç ðïëéôéêÞ õðï÷þñçóç ôçò
×áìÜò ðïõ åßíáé ðñïó÷çìáôéêÞ, üðùò óõíçèßæïõí ïé öáóßóôåò. ÁõôÞ äÝ÷ôçêå ôç
èåùñçôéêÞ äõíáôüôçôá áíáãíþñéóçò ôïõ
êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë âÜæïíôáò üìùò ìéá
ðñïûðüèåóç ðïõ áíáéñåß óôçí ðñÜîç áõôÞ
ôç äõíáôüôçôá: ÄçëáäÞ íá åðéóôñÝøïõí
üëïé ïé ðáëáéóôßíéïé ðñüóöõãåò óôá óðßôéá ôïõò óôï ÉóñáÞë áðü ôá ïðïßá öýãáíå
ôï 1948 üôáí ïé Üñáâåò áíôéäñáóôéêïß ìïíÜñ÷åò ìå ôçí õðïóôÞñéîç ôçò Áããëßáò
åðé÷åßñçóáí ôïí ðüëåìï êáôáóôñïöÞò ôïõ
êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë ðïõ ìüëéò åß÷å áíáãíùñßóåé ï ÏÇÅ ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÅÓÓÄ. Ìå ôá óçìåñéíÜ äçìïãñáöéêÜ äåäïìÝíá ìéá ôÝôïéá åðéóôñïöÞ óçìáßíåé ðñáêôéêÜ êáôÜñãçóç ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë
óáí åíüò êýñéá åâñáúêïý êñÜôïõò, ãé áõôü ç ÖáôÜ÷ åß÷å äå÷ôåß íá óõæçôÞóåé Üëëá ìÝôñá óôï ðíåýìá ôçò åðéóôñïöÞò, ðïõ
äåí èá Ýèéãáí ôçí ýðáñîÞ ôïõ éóñáçëéíïý
êñÜôïõò, üðùò åðéóôñïöÞ ôùí ðåñéóóüôåñùí ðñïóöýãùí óôá ðáëáéóôéíéáêÜ åäÜöç, áðïæçìßùóç óå Üëëïõò ðïõ èÝëïõí íá
ìåßíïõí óôéò íÝåò åóôßåò ôïõò êÜ.
Ìüëéò äçìéïõñãÞèçêå áõôÞ ç êõâÝñíçóç, ðáñÜ ôéò ðïëý÷ñïíåò áíôéóôÜóåéò ôçò
ÖáôÜ÷, ç êõâÝñíçóç ôïõ ÍåôáíéÜ÷ïõ Ýêáíå üôé ìðïñïýóå ãéá íá ôçí åíþóåé êáé

ìÜëéóôá ìÝóá óå áõôÞí ôçí Ýíùóç íá öÝñåé ôç ÖáôÜ÷ óå åíôåëþò ìåéïíåêôéêÞ èÝóç. ÄçëáäÞ ðñïáíÞããåéëå ôç äçìéïõñãßá
íÝùí ïéêéóìþí óôá Þäç êáôáêëõæüìåíá
áðü éóñáçëéíïýò åðïßêïõò ðáëáéóôéíéáêÜ
åäÜöç. ÄçëáäÞ óõíÝ÷éóå êáé åíÝôåéíå ôçí
ðïëéôéêÞ åêåßíç ðïõ îåöôßëéæå ôç ÖáôÜ÷
êáé ôïõò ìåôñéïðáèåßò äçìïêñÜôåò ðáëáéóôßíéïõò ìÝóá óôçí ðáëáéóôéíéáêÞ áñ÷Þ
êáé åíßó÷õå ôç ×áìÜò. ÊëéìÜêùóå Ýôóé åêåßíç ôçí ðïëéôéêÞ ðïõ áðïìïíþíåé ôï
ÉóñáÞë áðü ôçí ðáãêüóìéá äçìïêñáôéêÞ
êïéíÞ ãíþìç êáé ðïõ áäõíáôßæåé ôç èÝóç
êÜèå áñáâéêÞò ÷þñáò ðïõ èÝëåé ôçí ýðáñîç
ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë.
Êáé íá öáíôáóôåß êáíåßò üôé ðñéí áðü
ôçí êõâÝñíçóç áõôÞ ôçò “óõìöéëßùóçò”
ç ×áìÜò Þôáí óå ìåãÜëç áäõíáìßá ìÝóá
óôïí ðëçèõóìü ôçò ÃÜæáò, åîáéôßáò ôçò
äéáöèïñÜò ôçò äéáêõâÝñíçóçò ôçò ôçí þñá ðïõ ï ðëçèõóìüò õðÝöåñå áðü ôçí ðïëéôéêÞ ôïõ ïéêïíïìéêïý áðïêëåéóìïý ãéá
ôïí ïðïßï ðÜëé ïé ðñïâïêÜôïñåò ôçò ×áìÜò Ý÷ïõí ôçí êýñéá åõèýíç. Ðéóôåýïõìå
üôé ï ×áìðÜò ìðüñåóå íá åðéâÜëëåé áõôÞ
ôç “óõìöéëßùóç” óôç ÖáôÜ÷ êÜôù áðü ôçí
ðßåóç ôçò êëßêáò ÏìðÜìá êáé ôùí åõñùðáßùí õöåóéáêþí, ðïõ “êñáôÜíå” ôç ÖáôÜ÷ êáé ôçí ÐáëáéóôéíéáêÞ áñ÷Þ óôï ïéêïíïìéêü êáèþò áõôïß ôç ÷ñçìáôïäïôïýí
óå ìåãÜëï ìÝñïò. Áõôïß ôåëåõôáßá èÝëïõí
äõíÜìùìá ôùí äåóìþí ôïõò ìå ôïõò äÞèåí ìåôñéïðáèåßò éóëáìïöáóßóôåò ðïõ
Ý÷ïõí êÝíôñï ôïõò ôï ÉñÜí ôïõ Ñï÷áíß,
ôï ÊáôÜñ êáé ôïí ðñïâïêáñéóìÝíï áðü
ôïõò Ãêéïõëåíéêïýò êáé ôçí êëßêá ÏìðÜìá êáé ãé áõôü üëï êáé ðéï öéëï-éñáíü ÅñíôïãÜí. Ôç ×áìÜò ç äéðëùìáôßá ôïõ ÏìðÜìá èÝëåé íá ôçí îåðëýíåé óáí ìç öáóéóôéêÞ êáé óôç óõíÝ÷åéá íá ôçí åíôÜîåé
óôïõò ìåôñéïðáèåßò éóëáìéóôÝò. Ãé áõôü ôåëåõôáßá ç ×áìÜò Ý÷åé óôÞóåé ìéá øåõôïáíôßèåóç áíÜìåóá óå ìéá ôÜ÷á ìåôñéïðáèÞ

Áíáäçìïóéåýïõìå ðáñáêÜôù ôï Üñèñï ãéá ôïõò âïìâáñäéóìïýò ôçò ÃÜæáò ôïõ 2009 ðïõ äçìïóéåýôçêå
óôï ö. 441-2 ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò. Ðñüêåéôáé ãéá ìßá áíÜëõóç ðïõ åðáëçèåýåôáé áðü ôéò óçìåñéíÝò
åîåëßîåéò êáé åßíáé åîáéñåôéêÜ ÷ñÞóéìç ãéá ôçí êáôáíüçóÞ ôïõ éóñáçëï-ðáëáéóôéíéáêïý æçôÞìáôïò.

Ç öáóéóôéêÞ ÷ñÞóç ôçò ÃÜæáò
áðü ôï íåïíáæéóôéêü Üîïíá êáé ôï
ðñïâïêáôüñéêï äßðïëï

Ç

åéêüíá ðïõ åñ÷üôáí óôéò ôçëåïñÜóåéò Þôáí ôï ðéï âáóéêü ìÝñïò
ôïõ ðïëÝìïõ ÉóñáÞë-×áìÜò, ãéáôß óå áõôüí ôïí ðüëåìï íéêçôÞò èá
Þôáí áõôüò ðïõ èá êÝñäéæå ôéò åíôõðþóåéò. Ç êõñßáñ÷ç ðïëéôéêÞ
åéêüíá ðïõ âãÞêå ëïéðüí áðü ôïí ðüëåìï Þôáí üôé ç ìéêñÞ ×áìÜò, åðéêåöáëÞò åíüò ìéêñïý, ìéóïÜïðëïõ êáé êáôáðéåóìÝíïõ ðáëáéóôéíéáêïý ëáïý Ýäéíå
åèíïáðåëåõèåñùôéêü áãþíá óôïí ïðïßï ðåñéëáìâÜíïíôáí êáé ìåñéêïß
áêßíäõíïé ðýñáõëïé åíÜíôéá óôïí ðáíßó÷õñï êáôáðéåóôÞ ôïõ. Áðü ôçí Üëëç
ôï ÉóñáÞë åìöáíßóôçêå óáí ìéá ôñïìåñÞ äïëïöïíéêÞ ìç÷áíÞ ðïõ ìå óýóôçìá óêüôùíå. ÁõôÞ ç åéêüíá ðïõ Ýäùóå ôçí ðïëéôéêÞ ïðüôå êáé ôçí ïõóéáóôéêÞ íßêç óôç ×áìÜò óå áõôüí ôïí ðüëåìï üðùò êáé ç áíôßóôïé÷ç ðïõ Ýäùóå
ôç íßêç óôç ×åæìðïëÜ÷ ôïõ ËéâÜíïõ ôï 2006 Þôáí åðéöáíåéáêÞ.

Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ï ôïðéêüò ðüëåìïò óç ÃÜæá Þôáí ìÝñïò ìéáò åõñýôåñçò
ðáãêüóìéáò ðïëéôéêÞò áíôéðáñÜèåóçò
óôçí ïðïßá ôï ÉóñáÞë óÞìåñá åêðñïóùðåß ôçí ðéï áäýíáìç ðëåõñÜ êáé ç ×áìÜò
ôçí ðéï éó÷õñÞ.
Áí èÝëåé êáíåßò íá êáôáëÜâåé ôé Ýãéíå

óô’ áëÞèåéá êáé ôé äéáêõâåýôçêå óå áõôüí ôïí ðüëåìï ðïõ óôçí ïõóßá ôïõ óõíå÷ßæåôáé ìå ðïëéôéêÜ ìÝóá ðñÝðåé íá ìðåé
óôçí ïõóßá ôçò éóñáçëï-ðáëáéóôéíéáêÞò
äéÝíåîçò, áëëÜ êáé ôùí åíäï-éìðåñéáëéóôéêþí êáé äéáêñáôéêþí áíôéèÝóåùí óôç

ÌÝóç ÁíáôïëÞ. Ìüíï Ýôóé ìðïñïýí íá
ðáñáìåñéóôïýí ïé ìýèïé êáé ïé ðñïêáôáëÞøåéò ðïõ óÞìåñá äïõëåýïíôáé áðü ôï
öáóéóìü êáé ôï óïóéáëöáóéóìü, äçëáäÞ
ôï íåï÷éôëåñéóìü óå ìéá êáé ìüíç êáôåýèõíóç: ôçí êáôáóôñïöÞ ôïõ ÉóñáÞë êáé
ôçí åîüíôùóç ãéá ìéá áêüìá öïñÜ ôùí Åâñáßùí. Óýìöùíá ìå ôïõò íåï÷éôëåñéêïýò
ïé äõôéêÝò éìðåñéáëéóôéêÝò äõíÜìåéò êáèïäçãïýíôáé áðü ôïõò Åâñáßïõò êáé ôï
ÉóñáÞë ïé ïðïßïé ìÝóù áõôþí ôùí éìðåñéáëéóôéêþí äõíÜìåùí åðé÷åéñïýí ôÜ÷á íá
ðåôý÷ïõí ôçí áðüëõôç äéêéÜ ôïõò ðáãêüóìéá äéêôáôïñßá. Ðßóù áðü áõôÞ ôç íÝïáíôéóçìéôéêÞ ðñïðáãÜíäá âñßóêåôáé ï íåóõíÝ÷åéá óç óåë. 13

ðïëéôéêÞ ðôÝñõãá ðïõ èÝëåé óõæÞôçóç ìå
ôï ÉóñáÞë êáé ìéá óôñáôéùôéêÞ ìá÷çôéêÞ
(ôáîéáñ÷ßåò ÊáóÜì) ðïõ èÝëåé ðüëåìï ìÝ÷ñéò åîáöÜíéóçò ôïõ. Åßíáé ç ãíùóôÞ óõíôáãÞ ôùí óïóéáëöáóéóôþí ôçò ÅÔÁ êáé
ôïõ ÉÑÁ ìüíï ðïõ åäþ ôï ðáé÷íßäé öôÜíåé ìÝ÷ñé ôç ãåëïéüôçôá ãéáôß äåí õðÜñ÷åé ß÷íïò äçìïêñáôéêÞò åðßöáóçò ðïõ èá
äçìéïõñãïýóå õðïøßåò êÜðïéáò “ðëïõñáëéóôéêÞò” áíï÷Þò åíôüò ôçò íáæéóôéêÞò
áõôÞò óõììïñßáò. Åäþ ðñéí äéáöùíÞóåé ï
ïðïéïóäÞðïôå äéáöùíþí åßíáé íåêñüò.
Ôçí þñá ëïéðüí ðïõ ç ÖáôÜ÷ áíôéóôÝêåôáé óôç ×áìÜò, ï ÍåôáíéÜ÷ïõ âñßóêåé
ôçí êáôÜëëçëç óôéãìÞ íá åðéôåèåß óôç ×áìÜò ìå ôñüðï ðïõ íá ôç âïçèÜåé äéðëùìáôéêÜ üóï ôßðïôá Üëëï. Êáé äåí âïçèÜåé
ìüíï ôç ×áìÜò, áëëÜ ôéò ðïëéôéêÝò èÝóåéò
ôïõ íåïíáæéóôéêïý Üîïíá ðïõ óÞìåñá Ý÷åé ðëÝïí áöÜíôáóôá éó÷õñïðïéçèåß óôçí
åõñýôåñç ðåñéï÷Þ, êõñßùò ìå ôçí åíßó÷õóç ôïõ ÉñÜí êáé ôçí ðñïóÝããéóç ôùí ÇÐÁ ìå áõôü.
Åíþ ï óôñáôçãéêüò óôü÷ïò êáé ôï áðïôÝëåóìá ôùí ñïõêåôþí ôçò ×áìÜò ôï 2009
Þôáí Ýíáò éóñáçëéíüò âïìâáñäéóìüò ôçò
ÃÜæáò ðïõ èá ðñïêáëïýóå ôçí áðïìüíùóç ôçò áíåîÜñôçôçò Áéãýðôïõ, üðùò ôï
ðñüâëåðå ôï Üñèñï ìáò ôïõ 2009, (êáé ôåëéêÜ êáôÝëçîå óôçí ðïëéôéêÞ áðïìüíùóç
êáé ôçí ðôþóç ôïõ öéëåéñçíéêïý êáèåóôþôïò ÌïõìðÜñáê), ï êýñéïò, ï äéåèíÞò
óôñáôçãéêüò óôü÷ïò ôùí ðñïâïêáôüñùí
åßíáé íá áäõíáôßóïõí ôç èÝóç ôçò Óáïõäáñáâßáò êáé ôïõ óçìáíôéêÜ áíåîÜñôçôïõ
êáé áðü ôéò äýï õðåñäõíÜìåéò óçìåñéíïý,
êáôÜ ôá Üëëá áõôáñ÷éêïý ðáôñéáñ÷éêïý
êáèåóôþôïò ôçò.
Èá ìðïñïýóå êáíåßò íá éó÷õñéóôåß üôé
ìå ôçí ðñïâïêÜôóéá áäõíáôßæåé êáé ç äéóõíÝ÷åéá äßðëá
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Äçìïóéåýïõìå ðáñáêÜôù êåßìåíï áößóáò ôçò ÏÁÊÊÅ
ðëùìáôéêÞ èÝóç ôçò Áéãýðôïõ êáé ôïõ áñ÷çãïý ôçò öáóßóôá Óßóé, ðïõ Ýììåóá óå
áõôÞ ôç óýãêñïõóç óôÝêåôáé óôï ðëåõñü
ôïõ ÉóñáÞë, áöïý óõíå÷ßæåé ôïí áðïêëåéóìü ôçò ÃÜæáò áðü ôï íüôï êáé ðÜíù óôïõò
âïìâáñäéóìïýò, ôïõò ïðïßïõò äåí êáôáããÝëëåé. Ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá åßíáé ðïëý ÷áñïýìåíç ðïõ Ý÷åé îáíÜ ìáæß ôçò ôçí Áßãõðôï, üðùò åðß ÌïõìðÜñáê êáé íïìßæåé
üôé äåí åßíáé áðïìïíùìÝíç. Åðßóçò êáé ï
ÍåôáíéÜ÷ïõ ÷ñçóéìïðïéåß áõôÞí ôç öáéíïìåíéêÜ öéëéêÞ óôÜóç ôçò Áéãýðôïõ ðñïò
ôï ÉóñáÞë ãéá íá áðïäåßîåé óôïí éóñáçëéíü ëáü üôé ç óêëçñÞ ðïëéôéêÞ ôïõ áðïäßäåé äéðëùìáôéêÜ, ïðüôå ìðïñåß íá âïìâáñäßæåé êáé íá åðïéêßæåé áíþäõíá. ¼ìùò ôá
öáéíüìåíá áðáôïýí, éäéáßôåñá áõôáðáôÜôáé ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá ðïõ èåùñåß ôïí
Óßóé ößëï ôçò åðåéäÞ Ý÷åé êïéíü å÷èñü ìå
áõôüí ôïõò Áäåëöïýò ìïõóïõëìÜíïõò, ïðüôå êáé ôç ×áìÜò. ¼ìùò ç ×áìÜò äåí
åßíáé áäåëöïß ìïõóïõëìÜíïé, äçëáäÞ éóëáìïöáóßóôåò åèíéêéóôÝò. Ç ×áìÜò åßíáé Ñùóßá, üðùò ìå ôç Ñùóßá åßíáé êáé ï
Óúóé. Ï Óßóé ðáñéóôÜíåé ôïí å÷èñü ôçò ×áìÜò ãéá íá áðïóðÜóåé ôçí Ýãêñéóç êáé ôïõ
ÉóñáÞë êáé ôùí ÇÐÁ êáé íá óôåñéþóåé
óôï åóùôåñéêü ôç ìáôïâáìÝíç åîïõóßá ôïõ.
¼ìùò äéáôçñåß ôáõôü÷ñïíá êáëÝò ó÷Ýóåéò ìå ôç ×áìÜò êáé öéëïîåíåß çãåôéêÜ
óôåëÝ÷ç ôçò êáé ôçí ßäéá þñá áãïñÜæåé
üðëá áðü ôç Ñùóßá. Ãé áõôü Ýãéíå ï ìïíáäéêüò ìåóïëáâçôÞò ìåôáîý ×áìÜò-ÉóñáÞë áíåâÜæïíôáò óôá ýøç ôï äéðëùìáôéêü
ìåóáíáôïëéêü êáé ðáãêüóìéï óôÜôïõò ôçò.
Áíôßèåôá ç ÓáïõäéêÞ Áñáâßá åßíáé üëï
êáé ðéï áðïìïíùìÝíç óôñáôéùôéêÜ áðü ôï
ìÝôùðï ÉñÜí-ÉñÜê áëëÜ áêüìá ðéï ðïëý
äéðëùìáôéêÜ åðåéäÞ åßíáé óå óýãêñïõóç
ìå ôéò ÇÐÁ ëüãù ôçò ìåôùðéêÞò åíáíôßùóçò ôçò óôç ãñáììÞ ôïõ ÏìðÜìá ðïõ åßíáé õðÝñ ôçò ðñïóÝããéóçò ìå ôï ÉñÜí êáé
ôç Óõñßá, ïé ïðïßåò áíÞêïõí óôï íåï÷éôëåñéêü Üîïíá. Ðéóôåýïõìå üôé áí ï Óßóé
óôáìáôÞóåé êÜðïéá óôéãìÞ ôç óôÞñéîç ôçò
Óáïõäáñáâßáò êáé ôá öôéÜîåé ìå ôïõò íéêçìÝíïõò éóëáìïöáóßóôåò ôüôå áõôÞ èá
âñåèåß ìüíç óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ, ìå ìüíï
óýììá÷ï ôï ÉóñáÞë, ðñÜãìá ðïõ ãéá ôïõò
Üñáâåò éóïäõíáìåß ìå êáôçãïñßá ãéá ðñïäïóßá. Ìüíï üðïéïò Ý÷åé ìáæß ôïõ ôç Ñùóßá, ôïí ðÜôñùíá êÜèå éóëáìïöáóéóìïý
ìðïñåß íá áíôÝîåé ìéá ôÝôïéá êáôçãïñßá.
Èá ìðïñïýóå êáíåßò íá ðåé üôé ç áðïìüíùóç ôçò Óáïõäáñáâßáò êáé ç ðôþóç
ôïõ êáèåóôþôïò ôçò äåí åßíáé äá êáé êáìéÜ óïâáñÞ áðþëåéá ãéá ôçí ðñüïäï. Äåí
èá Þôáí áí ôï êáèåóôþò áõôü ðåñéêõêëùíüôáí áðü ôçí ðñüïäï êáé Ýðåöôå áðü Ýíá ëáúêü äçìïêñáôéêü êßíçìá Þ ìéá åðáíÜóôáóç. ÁëëÜ äåí ðñüêåéôáé ãéá êÜôé ôÝôïéï ðïõ ôþñá ôçí áðåéëåß. Ðñüêåéôáé ãéá
ìéá ðïëéôéêï-óôñáôéùôéêÞ Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ ðåñéêýêëùóç ôçò Óáïõäáñáâßáò áðü ôïí ðáãêüóìéï íåï÷éôëåñéêü Üîïíá ç
ïðïßá áí ïäçãÞóåé óôçí áðïññüöçóÞ ôçò
áðü ôïí Üîïíá áõôü èá óçìÜíåé ôïí åíåñãåéáêü áðïêëåéóìü ôçò Åõñþðçò êáé
ôçò Éáðùíßáò, äçëáäÞ èá óçìáßíåé ôï ðñÜóéíï öùò óôï ñùóïêéíÝæéêï Üîïíá íá îåêéíÞóåé ôïí ôñßôï ðáãêüóìéï ðüëåìï.
Ïé ðñïâïêÜôïñåò íáæÞäåò ôçò ×áìÜò
êõñßùò, êáé ïé áíôßóôïé÷ïé áêñïäåîéïß
ðñïâïêÜôïñåò óôï ÉóñáÞë äåõôåñåõüíôùò,
áëëÜ áñêåôÜ ïõóéáóôéêÜ, äåí êñßíïõí ôç
ìïßñá áðëÜ ôùí äýï ëáþí áëëÜ ôç ìïßñá
ôçò áíèñùðüôçôáò ïëüêëçñçò. ÁõôÞ åßíáé ç êïìâéêÞ óçìáóßá ôçò éóñáçëï-ðáëáéóôéíéáêÞò äéÝíåîçò, éäéáßôåñá óÞìåñá.

ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÉ, ÄÇÌÏÊÑÁÔÅÓ-ÐÁÔÑÉÙÔÅÓ

ÁÍÔÉÓÔÁÈÅÉÔÅ ÓÔÏ ÊÁÔÅÑÃÏ
ÔÇÓ COSCO
ÌÇÍ ÁÖÇÓÅÔÅ ÔÏÕÓ ÊÉÍÅÆÏÕÓ ÍÅÏ-ÁÐÏÉÊÉÏÊÑÁÔÅÓ
ÍÁ ÁÑÐÁÎÏÕÍ ÏËÏ ÔÏ ËÉÌÁÍÉ
Ðáíôïý ç åñãïäïóßá ðïäïðáôåß ôá
åñãáôéêÜ äéêáéþìáôá, ÜëëÜ ìüíï
óôçí COSCO ïé åñãáæüìåíïé äïõëåýïõí óá äïýëïé. Áõôü ãßíåôáé ãéáôß
ôïõò áðïéêéïêñÜôåò ôçò COSCO ôïõò
êáëýðôåé ç êõâÝñíçóç, ç áíôéðïëßôåõóç, ôá äéêáóôÞñéá, ç åðéèåþñçóç
åñãáóßáò, ç ÃÓÅÅ êáé ôï ÐÁÌÅ.
Ç êõâÝñíçóç éó÷õñßæåôáé üôé ç
COSCO äßíåé äïõëåéÜ óå ìéá ÷þñá áíÝñãùí. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá êëÝâåé ÷éëéÜäåò èÝóåéò åñãáóßáò êáé óôåñåß ðåëþñéá êåöÜëáéá áðü ôç ÷þñá.
Ðáíôïý óôçí ÅëëÜäá ïé åñãáæüìåíïé óôåíÜæïõí êÜôù áðü áðåëðéóôéêÝò ìéóèïëïãéêÝò êáé åñãáóéáêÝò
óõíèÞêåò ãéáôß ôá áöåíôéêÜ ïñãéÜæïõí åêìåôáëëåõüìåíá ôçí ðåëþñéá
áíåñãßá, ôçí ðñïþèçóç áðü ôï êñÜôïò ôçò ìáýñçò åñãáóßáò, êáé ôçí
ðñïäïôéêÞ åãêáôÜëåéøç ôùí åñãáæïìÝíùí áðü ôá åðßóçìá óõíäéêÜôá.
¼ìùò ôï Ýãêëçìá ôçò ÊÏÓÊÏ äåí
Ý÷åé üìïéü ôïõ. Ãéáôß ç COSCO äåí
åßíáé êáíÝíá ðåñéèùñéáêü ìéêñïìÜãáæï, áëëÜ ìéá ðåëþñéá êáé íåõñáëãéêÞ åðé÷åßñçóç óôï êÝíôñï ôçò ÷þñáò ðïõ åðßóçìá Ý÷åé êáôáñãÞóåé áðü ðÜíù ùò êÜôù ôï äéêáßùìá ôïõ
óõíåôáéñßæåóèáé êáé êÜèå åñãáôéêÞ
íïìïèåóßá. Ç ðáñáíïìßá ôçò COSCO
óôá åñãáóéáêÜ åßíáé êñáôéêüò ïäçãüò ðáñáíïìßáò, äïõëåßáò êáé áíôåñãáôéêÞò êôçíùäßáò ãéá üëç ôç ÷þñá. ËÝìå êñáôéêüò ïäçãüò êáèþò êõâÝñíçóç, êüììáôá, äéêáóôÞñéá, óõíäéêÜôá âïõëþíïõí ôï óôüìá ôïõò
ìðñïóôÜ óå áõôü ôï áßó÷ïò. Áí ç
ÊÏÓÊÏ åðéâÜëåé ôïí åñãáóéáêü öáóéóìü ôçò óå üëï ôï ëéìÜíé êáé ôçí
ÅðéóêåõáóôéêÞ Æþíç, üëïé ïé åñãáæüìåíïé èá õðïäïõëùèïýí óôá íÝá
áðïéêéïêñáôéêÜ áöåíôéêÜ, áëëÜ êáé
óôéò Üëëåò ìåãÜëåò êáé ìéêñÝò åñãïäïôéêÝò âäÝëëåò.
¼ëïé óôïí ÐåéñáéÜ îÝñïõí üôé óôçí
COSCO ïé õðåñùñßåò åßíáé õðï÷ñåùôéêÝò êáé äåí ðëçñþíïíôáé. ¼ôé ïé åñãáæüìåíïé åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé íá ðÜíå ãéá äïõëåéÜ üðïéá þñá ôïõò ôïõò
êáëÝóåé óôï êéíçôü ç COSCO, îáöíéêÜ, ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ ôïõ 24ùñïõ, óå üðïéá êïéíùíéêÞ õðï÷ñÝùóç
êáé áí âñßóêïíôáé. Ôï üôé Ýíáò åñãáæüìåíïò ðñÝðåé íá åßíáé óôç äéÜèåóç
ôïõ åñãïäüôç üëï ôï 24ùñï åßíáé óáí
íá äïõëåýåé üëï ôï 24ùñï. Ìüíï ïé
äïýëïé äåí åß÷áí êáèüëïõ äéêü ôïõò
÷ñüíï êáé äåí ìðïñïýóáí íá ðñïãñáììáôßóïõí ôç æùÞ ôïõò ãéáôß äåí
ôïõò áíÞêå. Óå áõôü ôï ðíåýìá ôçò
äïõëïêôçóßáò åßíáé êáé ôï üôé áí áñùóôÞóïõí ïé åñãáæüìåíïé äåí ìåôñÜ-

åé áí ôïõò äßíåé Üäåéá ï ãéáôñüò ôïõ ÉÊÁ,
áëëÜ ï ãéáôñüò ôçò COSCO. ÔÝëïò ïé óõíèÞêåò äïõëåéÜò åßíáé åðéêßíäõíåò ãéáôß
êáôáðáôïýíôáé ïé üñïé áóöÜëåéáò. Ãéá íá
ìðïñåß íá åðéâÜëåé ôá ðáñáðÜíù ç
COSCO áðáãïñåýåé óôïõò åñãáæüìåíïõò
ôï óõíôáãìáôéêü äéêáßùìá ðïõ êáôï÷ýñùóáí üëåò ïé óýã÷ñïíåò êïéíùíßåò ìå
ðïôáìïýò éäñþôá, äáêñýùí êáé áßìáôïò:
ôï íá Ý÷ïõí óùìáôåßï!!!!!!!!!!
Ôï ðüóï êñÜôïò åí êñÜôåé åßíáé ç ÊÏÓÊÏ áðïäåéêíýåôáé áðü ôï üôé äåí áíáãíùñßæåôáé óôï ÷þñï ôçò ïýôå ç äéêáéïäïóßá ôïõ Åñãáôéêïý ÊÝíôñïõ, ïýôå ôçò
Ïìïóðïíäßáò ÕðáëëÞëùí ËéìÝíùí, ïýôå ôçò ÃÓÅÅ. ¼ëá áõôÜ Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé ôçí êáôáããåëßá ôïõ Äéåèíïýò Óõìâïõëßïõ Ëéìåíåñãáôþí, êé üìùò ç ÃÓÅÅ, üðùò êáé ôï ÐÁÌÅ, äåí êÜíïõí êáìéÜ êáìéÜ äñáóôÞñéá åêóôñáôåßá åíÜíôéá
óå áõôÞí ôçí ðñùôïöáíÞ êáôÜóôáóç.
Áõôü ïöåßëåôáé óôï üôé ôá êüììáôá ðïõ
âñßóêïíôáé ðßóù áðü ôá åðßóçìá óõíäéêÜôá, ï ÓÕÑÉÆÁ, ôï ëåãüìåíï ÊÊÅ, ôï
ÐÁÓÏÊ, êáé ç ÍÄ, õðçñåôïýí ôá óõìöÝñïíôá ôùí íÝùí áöåíôéêþí ôçò ÷þñáò ðïõ åßíáé êõñßùò ç Ñùóßá êáé áðü
êïíôÜ ç óôñáôçãéêÞ óýììá÷üò ôçò Êßíá. Ôçí éäéá óôáóç åííïåßôáé êñáôÜåé
êáé ç íáæéóôéêÞ, äÞèåí ðáôñéùôéêÞ, ×ñõóç ÁõãÞ, ðïõ õðçñåôåß ôç öáóéóôéêÞ
Ñùóßá ìå áêüìá ìåãáëýôåñï æÞëï. ÁõôÜ ôá êüììáôá äåß÷íïõí óôï ëáü óáí âáóéêü å÷èñü ôçí ÅÅ, ðïõ Ý÷åé êáé áõôÞ âáñéÝò åõèýíåò ãéá ôçí ðåßíá ôïõ ëáïý, áëëÜ åßíáé áõôÜ ôá ßäéá ðïõ êÜíïíôáò âéïìç÷áíéêü óáìðïôÜæ åðß 30 ÷ñüíéá ðñïêÜëåóáí ôçí ÷ñåùêïðßá ôçò ÷þñáò ãéá
íá ôçí ðáñáäþóïõí óÞìåñá ó÷åäüí ôæÜìðá êõñßùò óôç Ñùóßá êáé óôçí Êßíá.
Íá ãéáôß áõôÝò êáé ü÷é ç ÅÅ ðáßñíïõí
ôñÜðåæåò, áêñéâÞ ôïõñéóôéêÞ ãç, åíÝñãåéá, ëéìÜíéá êáé Üëëåò æùôéêÝò õðïäïìÝò . Íá ãéáôß èÝëïõí ôþñá íá äþóïõí
üëï ôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ôçí Êßíá êáé
óôç Ñùóßá ôïõò óéäçñïäñüìïõò.
Ôçí áðïéêéáêÞ áñðáãÞ ôïõ ëéìáíéïý áðü ôçí COSCO üëá ôá êïéíïâïõëåõôéêÜ
êüììáôá ôçí ïíïìÜæïõí éäéùôéêïðïßçóç ãéá íá êñýøïõí üôé ðñüêåéôáé ãéá êéíÝæéêç êñáôéêïðïßçóç, äçëáäÞ ãéá ðáñÜäïóç ôçò ðýëçò ôçò ÷þñáò áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò óôï êéíÝæéêï êñÜôïò. Ç
êõâÝñíçóç ðñïóðáèåß íá ðåßóåé ôï ëáü
üôé ôï ëéìÜíé áíèßæåé óÞìåñá ëüãù
COSCO. Ç áëÞèåéá åßíáé üôé êõâåñíçôéêÝò êáé êïììáôéêÝò çãåóßåò óáìðïôÜñáíå
ãéá äåêáåôßåò ôï ëéìÜíé ìå áðáãüñåõóç
åðåíäýóåùí åíþ ôþñá äßíïõí üëåò ôéò Üäåéåò ãéá íÝá êôßñéá óôçí COSCO óôï
ëåðôü . Ôéò ðñïâëÞôåò 2 êáé 3 ôéò äþóáíå
óôçí Êßíá ìå óôçìÝíï äéáãùíéóìü áöïý
üëïé ïé éäéùôéêïß áíôáãùíéóôÝò ôçò ÊÏ-

ÓÊÏ åîïõäåôåñþèçêáí áðü ôéò ðáñáôåôáìÝíåò áðåñãßåò ôùí êñáôéêþí
óõíäéêáëéóôþí ôïõ ÏËÐ êÜôù áðü
ôçí çãåóéá ôçò ÃÓÅÅ êáé ôïõ ÐÁÌÅ. Ïé áðåñãßåò óôáìÜôçóáí ìå ôï
ìá÷áßñé ìüëéò ïé ðáëéïß åñãáæüìåíïé
ðÞñáí áðïæçìéþóåéò êáé óõíôÜîåéò
áðü ôï åëëçíéêü êñÜôïò ãéá íá ðñïóëÜâåé ç COSCO ôïõò íÝïõò åñãáæüìåíïõò ÷ùñßò äéêáéþìáôá. Ôá êüììáôá êñýâïõí üôé ç COSCO åßíáé ç
ìüíç åðé÷åßñçóç ðïõ äåí ðëçñþíåé
ÖÐÁ. ÁöÞíïõí ôïí êüóìï íá íïìßæåé üôé äßíåé äïõëåéÝò åíþ êüâåé äïõëåéÝò, ãéáôß áðü ôç ìéá ÷ñçóéìïðïéåß
ôïõò ìéóïýò åñãÜôåò áð üóïõò èá
÷ñåéáæüôáí áí äïýëåõáí ìå êáíïíéêÝò óõíèÞêåò äïõëåéÜò, êáé áðü ôçí
Üëëç, üóï ìðïñåß, äåí ñß÷íåé ëåöôÜ
óôçí ÅëëÜäá ãéá ôéò åðåíäýóåéò ðïõ
êÜíåé, üðùò ð÷ ôïõò ãåñáíïýò ôçò
ðñïâëÞôáò 2, ðïõ ôïõò Ýöôéáîå åî ïëïêëÞñïõ óôçí Êßíá. Áí ìÜëéóôá
ðÜñåé ôïí ÏËÐ ç Êßíá äåí èá ðëçñþíåé ïýôå ôï íïßêé ðïõ ðëçñþíåé óÞìåñá. ¼óï ãéá ôá êïíôÝçíåñ ðïõ öÝñíåé êáé ôá óôÝëíåé Ýîù ìå ôïí ÏÓÅüðïõ ïé ìéóèïß åðßóçò Ý÷ïõí ôóáêéóôåß- åëÜ÷éóôá èá áöÞíïõí óôçí ÅëëÜäá, áí ðÜñåé ôïí ÏÓÅ ç Ñùóßá êáé
ôá íôüðéá ôóéñÜêéá ôçò.
ÔåëéêÜ ç COSCO åßíáé ìüíï Ýíá áðïéêéáêü êÜôåñãï ðïõ èá ìïëýíåé ôïí
ÐåéñáéÜ êáé üëç ôç ÷þñá ìå ôçí áíôåñãáôéêÞ êôçíùäßá ôçò, êáé ôåëéêÜ ìå ôçí äéáöèïñÜ ðïõ åßíáé óýìöõôç ìå ôï öáóéóìü êáé ôçí Ýëëåéøç
êÜèå åëÝã÷ïõ. ¼ëïé ïé äçìïêñÜôåò
êáé ðáôñéþôåò ðñÝðåé íá ìðïõí óå Ýíá ìÝôùðï áãþíá ðïõ èá åìðïäßóåé
áõôÞí ôçí åîÝëéîç. ÅðéêåöáëÞò áõôïý ôïõ ìåôþðïõ ðñÝðåé íá åßíáé ïé
åñãáæüìåíïé ôçò COSCO êáé óôï ðëÜé
ôïõò ïé åñãáæüìåíïé êáé ïé Üíåñãïé
üëïõ ôïõ ÐåéñáéÜ êáé üëçò ôçò ÅëëÜäáò. Ôï ìÝôùðï áõôü ðñÝðåé íá æçôÜåé ðñùôá áð üëá íá ãßíåé ç ðñïâëÞôá 2 åëëçíéêü Ýäáöïò üðïõ íá éó÷ýïõí ôá åñãáôéêÜ äéêáéþìáôá êáé
ïé åëëçíéêïß íüìïé êáé ôï Óýíôáãìá.
Ôáõôü÷ñïíá ðñÝðåé íá ìáôáéùèåß ç
áðüðåéñá íá ðáñáäïèåß üëïò ï ÏËÐ
óôï êéíÝæéêï öáóéóôéêü êñÜôïò. Ç
ÅëëÜäá äåí ðñÝðåé íá ãßíåé áðïéêßá,
ï ëáüò ôïõ ÐåéñáéÜ äåí ðñÝðåé íá ôáðåéíþíåôáé áðü ôïõò íÝïõò øåõôïóùôÞñåò. Ç ÷þñá ìðïñåß íá âãåé áðü
ôçí êñßóç áðëÜ áí åðéôñáðïýí ïé ÷éëéÜäåò åðåíäýóåéò ðïõ ôùñá ìðëïêÜñïíôáé áðü êõâÝñíçóç êáé áíôéðïëßôåõóç.
ÁèÞíá, 14 Éïýëç 2014
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ÐÑÏÓÏ×Ç: ÄÇËÇÔÇÑÉÁÓÌÅÍÇ Ç ÁÐÅÑÃÉÁÊÇ
“ÍÉÊÇ” ÓÔÇÍ COSCO

¸îù ïé íáæß ôçò “×ñ. ÁõãÞò” áðü ôï óõíäéêáëéóìü óôéò ðñïâëÞôåò 2 êáé 3
Ïé åñãáæüìåíïé ðñÝðåé íá ïñãáíùèïýí êáé íá áíôéìåôùðßóïõí ôç äéðëÞ áðåéëÞ áðü ôçí COSCO
áðü ôá Ýîù êáé áðü ôïõò ößëïõò ôçò áðü ôá ìÝóá
(¢ñèñï ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 21/7)
Ðñéí ëßãåò ìÝñåò ç ÏÁÊÊÅ êüëëçóå óå üëï ôïí ÐåéñáéÜ ìéá áößóááíáêïßíùóç -ðïõ äçìïóéåýóáìå óôçí
éóôïóåëßäá ìáò- óôçí ïðïßá êáëïýóå ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò COSCO
êáé üëïõò ôïõò äçìïêñÜôåò êáé ðáôñéþôåò íá áíôéóôáèïýí óôïõò êéíÝæïõò áðïéêéïêñÜôåò ðáëåýïíôáò ãéá
ôç äçìéïõñãßá óùìáôåßïõ óôéò ðñïâëÞôåò ðïõ äéá÷åéñßæåôáé ç Cosco.
Ðñï÷èÝò êçñý÷ôçêå ìéá áðåñãßá ôùí åñãáæïìÝíùí óå áõôÝò ôéò ðñïâëÞôåò. Áñ÷éêÜ öÜíçêå üôé åîåññÜãç ôï çöáßóôåéï ôçò
COSCO ãéá íá îåðçäÞóåé áðü ìÝóá ôïõ ç
óõóóùñåõìÝíç äßêáéç ïñãÞ ôùí õðüäïõëùí åñãáôþí ôïõ êéíÝæéêïõ êÜôåñãïõ. Ç
ÏÁÊÊÅ ðáñáêïëïõèïýóå áðü êïíôÜ ôéò
åîåëßîåéò óôï ÷þñï áõôü, äåí åß÷å ùóôüóï êÜðïéá åéêüíá üôé õðÞñ÷å êÜðïéá óôïé÷åéùäþò ðëáôýôåñç æýìùóç ãéá åîÝãåñóç.
Ïé óýíôñïöïé óêÝöôçêáí ëïéðüí üôé Ýãéíå Ýíá áðü ôá äýï: åßôå üôé Ýíá áõèüñìçôï îÝóðáóìá ìéáò óôéãìÞò îåðÝñáóå êÜèå
ðñüâëåøç, åßôå üôé ôï ðáëéü ðïëéôéêü êáé
óõíäéêáëéóôéêü êáèåóôþò ôï ßäéï ðñï÷þñçóå óå ìéá ðåñéïñéóìÝíç êéíçôïðïßçóç ìå
äéêïýò ôïõ ðñïâïêáôüñéêïõò óôü÷ïõò, üðùò óõíçèßæåé íá êÜíåé. Ç ëÞîç ôçò áðåñãßáò ìÝóá óå Ýíá 24ùñï áðü ôïõò çãÝôåò
ôçò ÷ùñßò óõíÝëåõóç êáé ÷ùñßò íá Ý÷åé
áíáôñáðåß êáíÝíá áðü ôá èåìåëéáêÜ
óôïé÷åßá ôïõ êÜôåñãïõ ìáò ïäçãïýí, ìáæß
ìå Üëëá óôïé÷åßá, óôï óõìðÝñáóìá üôé
ìÜëëïí ðñüêåéôáé ãéá ôï äåýôåñï. Ïé åñãáæüìåíïé êÝñäéóáí êÜðïéá äåõôåñåýïíôá ðñÜãìáôá, åðåéäÞ ç åóùôåñéêÞ êáé êõñßùò ç äéåèíÞò ðßåóç åíÜíôéá óôï êÜôåñãï åßíáé ðåëþñéá, áëëÜ ôá êÝñäéóáí äçëçôçñéáóìÝíá, äçëáäÞ ìå áíôÜëëáãìá ç
COSCO êáé ôï öéëéêü ôçò ðïëéôéêü êáèåóôþò íá êÜíïõí êïõìÜíôï, ìÝóù áêüìá
êáé íáæéóôþí, óôçí üðïéá íÝá óõíäéêáëéóôéêÞ åêðñïóþðçóç óôéò ðñïâëÞôåò 2 êáé
3.
Ôá óôïé÷åßá ðïõ Ý÷ïõìå ùò ôþñá åßíáé
ôá åîÞò:
Ôéò ðñþôåò þñåò ôçò áðåñãßáò ìéá áíôéðñïóùðåßá ôçò ÏÁÊÊÅ ðÞãå óôçí ðýëç
ôçò ðñïâëÞôáò 2 ãéá íá óõæçôÞóåé ìå ôïõò
áðåñãïýò. Ôçí þñá åêåßíç Þôáí ìáæåìÝíïé óôçí ðýëç, ðïëý ìáêñõÜ áðü ôï äñüìï ðåñßðïõ 50 åñãáæüìåíïé êáé êÜðïéïé
åëÜ÷éóôïé óõìðáñáóôÜôåò (ðïõ Þôáí êÜðïéá çãåôéêÜ óõíäéêáëéóôéêÜ óôåëÝ÷ç ôïõ
ÓÕÑÉÆÁ êáé -íùñßôåñá- ôïõ ÐÁÌÅ). Äçëþóáìå ôçí ðïëéôéêÞ ìáò éäéüôçôá êáé üôé Þñèáìå ãéá óõìðáñÜóôáóç. Ôï ðíåýìá
ü÷é áðëÜ Þôáí åðéöõëáêôéêü, áëëÜ ìáò Ýãéíå ç ðáñáôÞñçóç üôé êüììáôá êáé ðáñáôÜîåéò äåí õðÜñ÷ïõí ìÝóá óå áõôüí ôïí
áãþíá êáé üôé äåí äÝ÷ïíôáé êïììáôéêÞ
óõìðáñÜóôáóç ðïõ Ýñ÷åôáé ãéá íá êáðçëåõôåß ôïí áãþíá. Äéáðéóôþóáìå óýíôïìá üôé áõôÞ ç ôïðïèÝôçóç äåí Ýâãáéíå áðü ìéá óõíçèéóìÝíç êáèõóôåñçìÝíç áõèüñìçôç äéÜèåóç åíÜíôéá óôá êüììáôá,
êáèþò áíÜìåóá óôïõò åñãáæüìåíïõò õðÞñ-

÷áí áñêåôïß ÷ñõóáõãßôåò ìå ìáéÜíäñïõò
óôá ìðñÜôóá, åíþ ï ðéï óùìáôþäçò áðü
áõôïýò Ýäåé÷íå ìå êÜèå ôñüðï üôé Ýðáéæå
çãåôéêü ñüëï. ¼ôáí êÜðïéïò áðü ôïõò åñãáæüìåíïõò ðáñáôÞñçóå üôé Ýðñåðå íá éåñáñ÷Þóïõí êáé íá äéåêäéêÞóïõí êáô áñ÷Þí ôá ðéï âáóéêÜ áðü ôá 16 áéôÞìáôá ðïõ
åðßóçìá ðñüâáëå ç áðåñãßá, ï “çãåôéêüò”
÷ñõóáõãßôçò ôïí êáôçãüñçóå ãéá ñïõöéÜíï ôçò åñãïäïóßáò êáé áðåßëçóå üôé èá
âãÜëåé ôï ìÜôé óå üðïéïí Üëëï áìöéóâçôïýóå ôç ãñáììÞ ôçò çãåóßáò ãéá “üëá åäþ êáé ôþñá”. Ïé ÷ñõóáõãßôåò ãýñù ôïõ
áðïäïêßìáóáí Ýíôïíá ôïí äéáöùíïýíôá
êáé ïé õðüëïéðïé åñãáæüìåíïé áðëÜ Ýìåéíáí âïõâïß.
Óýíôïìá äåí õðÞñ÷áí óõìðáñáóôÜôåò
ãýñù áðü ôçí áðåñãßá. Áðïäåß÷ôçêå üôé
ïýôå ôá åðßóçìá óõíäéêÜôá èÝëáíå íá ðÜåé
ðïëýò êüóìïò óôçí áðåñãßá, ïýôå, êõñßùò ç çãåóßá ôçò áðåñãßáò Þèåëå óôá áëÞèåéá ìáæéêÞ óõìðáñÜóôáóç, êáé Ý÷ïõìå ôçí
åíôýðùóç üôé äåí åðåäßùîå ïýôå ìáæéêÞ
ðáñïõóßá ôùí ßäéùí ôùí åñãáæïìÝíùí. Óå
ìéá áëçèéíÞ ðñþôç Üãñéá áðåñãßá åíÜíôéá
óå ìéá ôüóï öáóéóôéêÞ êáé ôüóï ðñïóôáôåõìÝíç áðü ôï êáèåóôþò åñãïäïóßá öõóéïëïãéêÜ ïé áðåñãïß èá æçôïýóáí ìå ðÜèïò óõìðáñáóôÜôåò, èá ïñãÜíùíáí óõíåíôåýîåéò ôýðïõ, èá Ýâãáéíáí ïé ßäéïé
ðñïò ôá Ýîù óôï äñüìï, þóôå íá ìéëÞóïõí
ãéá ôï äßêéï ôïõò êáé ãéá ôá âáóÜíÜ ôïõò
êáé íá óðÜóïõí ãéá ôá êáëÜ ôïí êëïéü
ìéáò åðéäåéêôéêÞò óõíäéêáëéóôéêÞò áðïìüíùóçò ðïõ êñáôÜåé ðÜíù áðü 5 ÷ñüíéá.
Ãõñßóáìå ìå ìáýñåò óêÝøåéò áðü áõôÞ
ôçí åðßóêåøç. ÎÝñáìå áðü ößëïõò ìáò åñãáæüìåíïõò üôé êÜðïéïé ÷ñõóáõãßôåò ðïõ
åß÷áí ðñïóëçöèåß ðáñéóôÜíáíå ôïí åðéóôÜôç êáé ôï áöåíôéêü óôïõò Üëëïõò åñãáæüìåíïõò. ¼ìùò äåí öáíôáæüìáóôå üôé
ôïõò åðéôñåðüôáí íá ðáßîïõí ðåñßïðôï ñüëï óôï êÝíôñï ôçò åñãáôéêÞò êáôáðßåóçò
ôçò ÷þñáò êáé ìÜëéóôá åíÜíôéá óôïõò êéíÝæïõò ðïõ ùò ôüôå ôïõò õðåñÜóðéæáí óôéò
æõìþóåéò ôïõò óôçí ðåñéï÷Þ, üðùò âÝâáéá
õðåñÜóðéæáí ìå ðÜèïò ôç Ñùóßá. Äåí åß÷áìå ðñïóÝîåé üôé îáöíéêÜ óôéò 21 ôïõ Éïýíç ç “×ñ. ÁõãÞ” åß÷å âãÜëåé ìéá áíáêïßíùóç åíÜíôéá óôçí “êéíÝæéêç áõôïêñáôïñßá” êáé ôïí Ýëåã÷ï ôçò óôï ëéìÜíé ôïõ
ÐåéñáéÜ ðáßñíïíôáò ìéá èÝóç áíÜëïãç ìå
åêåßíç ôçí åðéöáíåéáêÞ ôùí êíéôïóõñéæáßùí. ÐéèáíÜ ðñïåôïßìáæáí ðïëéôéêÜ ôá
ìÝëç ôïõò ãéá ôï íÝï “ôáîéêü” ñüëï ôïõò
óôï ëéìÜíé.
Óýíôïìá îåäéðëþèçêå ìðñïóôÜ ìáò üëç
ç ðïëéôéêÞ åéêüíá áõôÞò ôçò áðåñãßáò. Åðñüêåéôï óýìöùíá ìå üëåò ôéò åíäåßîåéò
êáô áñ÷Þí ãéá ìéá åëåã÷üìåíç áðü ôï êáèåóôþò Ýêñçîç ðñïêåéìÝíïõ íá áðïöåõ÷èåß ìéá áíåîÝëåãêôç. Ïé åñãÜôåò Þôáí ðïëý èõìùìÝíïé êáé ãé áõôü ãñÞãïñá áñêåôïß õðüãñáøáí ôï ÷áñôß õðÝñ ôçò äçìéïõñãßáò óùìáôåßïõ ðïõ ôïõò ðñüôåéíáí áõôïß ðïõ ðÞñáí ôçí ðñùôïâïõëßá ôçò áðåñãßáò, áëëÜ ç ßäéá áõôÞ çãåóßá öñüíôéóå
ãéá ôç ãñÞãïñç ëÞîç ôçò áðåñãßáò ðñéí
ðåôý÷åé ïðïéáäÞðïôå ðñáãìáôéêÞ íßêç. Ãé

áõôü êáé ç COSCO äåí åðéôÝèçêå óå áõôÞí ôçí êßíçóç óõëëïãÞò õðïãñáöþí åíþ óå êÜèå Üëëç ðåñßðôùóç êáé ôçò ðéï
áóÞìáíôçò áíôßäñáóçò áíôéäñïýóå áêáñéáßá êáé Ýäéù÷íå áìÝóùò ôïõò ðñùôåñãÜôåò ôçò. Åäþ ü÷é ìüíï äåí ôéìþñçóå
êáè ïéïíäÞðïôå ôñüðï ôïõò ðñùôåñãÜôåò
áëëÜ ôïõò Ýäùóå ìÝóá óå 24 þñåò ìéá
äéðëÞ äÞèåí íßêç. Ôïõò áíáãíþñéóå óáí
ìüíéìï óõíïìéëçôÞ êáé åêðñïóþðïõò ôùí
åñãáæïìÝíùí, êáé ôïõò Ýäùóå, ôïõëÜ÷éóôïí óôá ëüãéá, ëßãá øß÷ïõëá “íßêçò” ùò
ðñïò ôá áéôÞìáôá þóôå íá óôáèåñïðïéÞóåé áõôÞ ç çãåóßá ôç èÝóç ôçò óôïõò åñãáæüìåíïõò. ¼ìùò áëçèéíÞ éêáíïðïßçóç
ôùí âáóéêþí áéôçìÜôùí äåí Ýäùóå ìå êáíÝíá ôñüðï. Áíôßèåôá áõôÜ ðíßãçêáí.
Êáôáñ÷Þí áðü ôá 16 áéôÞìáôá ðïõ áñ÷éêÜ ðñïâëÞèçêáí óáí êåíôñéêÜ ôçò áðåñãßáò Ýëåéðáí ôá äýï ðïõ âáóáíßæïõí ðéï
ðïëý ôïõò åñãáæüìåíïõò. Ôï Ýíá Þôáí ôá
SMS ìå ôá ïðïßá êáëïýíôáé êÜèå óôéãìÞ
îáöíéêÜ ìÝóá óôï êÜèå 24ùñï ïé åñãáæüìåíïé íá ðÜíå íá äïõëÝøïõí. Ôï Üëëï Þôáí ôï áßôçìá íá öåýãïõí ãéá ôç äïõëåéÜ
ôïõò êáé íá îÝñïõí ðüôå èá ãõñßóïõí ãéáôß ç COSCO ôïõò êñáôïýóå áðñïåéäïðïßçôá ãéá áðëÞñùôåò ðïëýùñåò õðåñùñßåò.
Ôï áßôçìá åíÜíôéá óôá SMS Ýíùíå êáé
ôïõò êáêïðëçñùìÝíïõò åñãáæïìÝíïõò
óôïí åñãïëÜâï ôçò COSCO êáé ôïõò ðéï
êáëïðëçñùìÝíïõò åñãÜôåò ôçò ßäéáò ôçò
COSCO. Áõôü ôï áßó÷ïò ìå ôá SMS ôï
êáôáããåßëáìå óôçí ðñüóöáôç áößóá ìáò
óáí Ýêöñáóç äïõëïêôçóßáò êáé Þôáí ôï
óçìåßï ôçò áößóáò ðïõ óõãêßíçóå ðåñéóóüôåñï ôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò COSCO ðïõ
ôç äéÜâáóáí. (Áõôïß ìáò åßðáí üôé ãåíéêüôåñá áõôÞ ç áößóá Ýêöñáæå áêñéâþò ôá
áéóèÞìáôá êáé ôéò óêÝøåéò ôïõò).
Ôï ôñßôï âáóéêüôåñï áßôçìá Þôáí íá
ðëçñþíïíôáé ïé áôÝëåéùôåò õðï÷ñåùôéêÝò
õðåñùñßåò ðïõ ðåñéëáìâÜíáíå êáé áõôÝò
ôùí Óáââáôïêýñéáêùí. Áõôü Þôáí áíÜìåóá óôá 16 áéôÞìáôá. Ïé åðéêåöáëÞò ôçò
áðåñãßáò ôç óôáìÜôçóáí óå 24 þñåò ÷ùñßò íá ðÜñïõí ïýôå êáí áõôü ôï ðéï óïâáñü ìéóèïëïãéêü áßôçìá.
Ôá áéôÞìáôá ðïõ ðÞñáí ïé áðåñãïß Þôáí
áíáãíþñéóç âáñÝùí êáé áíèõãéåéíþí, áõîçìÝíç óýíèåóç óôéò ãåñáíïãÝöõñåò, ôçí
õðüó÷åóç üôé èá äïèïýí êÜðïéåò áõîÞóåéò,
åðßäïìá åðéêéíäõíüôçôáò êáé åéäéêü åðßäïìá åíáåñßôç. ¼ëá áõôÜ Ý÷ïõí êÜðïéá
óçìáóßá áðü ìéóèïëïãéêÞ Üðïøç, áí êáé
åíôåëþò äåõôåñåýïõóá óå ó÷Ýóç ìå ôéò
áðëÞñùôåò õðåñùñßåò, áëëÜ ðïôÝ ôï ìéóèïëïãéêü äåí Þôáí ôï ðéï óçìáíôéêü æÞôçìá óôçí COSCO. Ðéï ÷ïñôÜôïé Þ ðéï ðåéíáóìÝíïé, ïé äïýëïé èÝëïõí Ýíá ðñÜãìá
ðÜíù áð üëá: íá ìçí åßíáé äïýëïé.
Åðßóçò, áðü ôá ðéï óçìáíôéêÜ áéôÞìáôá
áíÜìåóá óôá 16 Þôáí íá äçëþíïíôáé ôá
åñãáôéêÜ áôõ÷Þìáôá êáé íá ìåôáöÝñïíôáé
ïé ôñáõìáôßåò ìå áóèåíïöüñá êáé ü÷é ìå
É×, üðùò ãßíåôáé óÞìåñá. Áõôü ôï æÞôçìá
óõìöùíÞèçêå íá áíáôåèåß óå ìßá åéäéêÜ
åêðáéäåõìÝíç ïìÜäá ôïõ Åëëçíéêïý Åñõèñïý Óôáõñïý. Ç ïìÜäá áõôÞ èá áîéï-

ëïãåß êÜèå ðåñéóôáôéêü þóôå íá áðïöáóßæåôáé åÜí ï ôñáõìáôéóìÝíïò èá ìåôáöÝñåôáé ìå éäéùôéêü áõôïêßíçôï Þ ìå áóèåíïöüñï!!!! ÄçëáäÞ ìðáßíåé ï Åñõèñüò
Óôáõñüò óå Ýíá ÷þñï äïõëåéÜò óå ìéá êõñßáñ÷ç ÷þñá ìå äéêÝò ôçò áñ÷Ýò õãåßáò
üðùò ìðáßíåé óå ìéá åìðüëåìç Æþíç ìéáò
åìðüëåìçò ÷þñáò. ÁõôÞí ôçí ðñùôïöáíÞ
äéáäéêáóßá äåí Ýðñåðå ðïôÝ íá ôçí äå÷ôïýí äçìïêñÜôåò êáé ðáôñéþôåò óõíäéêáëéóôÝò.
Ç åñãïäïóßá äÝ÷ôçêå üôé èá õðïãñáöåß
óõëëïãéêÞ óýìâáóç åñãáóßáò, êáé üôé èá
îåêéíÞóåé äéÜëïãïò ãéá ôï ðåñéå÷üìåíü
ôçò êáèþò êáé ãéá ôéò áõîÞóåéò êáé ôá åðéäüìáôá. Óôï äéÜëïãï áõôü èá óõììåôÝ÷ïõí ç Cosco, ç Äéáêßíçóç, êáé ìßá åðé÷åéñçóéáêÞ åðéôñïðÞ åñãáæïìÝíùí ðïõ èá
óõãêñïôçèåß*. Åðßóçò ç Cosco äåóìåýôçêå üôé äåí èá õðÜñîåé êáìßá áðüëõóç åñãáæüìåíïõ ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óôçí áðåñãßá. ÁõôÜ ôá ôåëåõôáßá öáßíïíôáé óáí
ôï ôÝëïò êÜèå äïõëïêôçóßáò, áëëÜ áõôü
èá éó÷ýóåé ìüíï áí ôï üðïéï óõíäéêáëéóôéêü óþìá, ÅðéôñïðÞ Þ áêüìá êáé Óùìáôåßï, ðñïêýøåé, èá åßíáé äçìïêñáôéêü
êáé ü÷é åñãïäïôéêü êáé öáóéóôéêü. Ôá
êéíÝæéêá åñãïôÜóéá åßíáé ãåìÜôá áðü óõíäéêÜôá êáé óõíäéêáëéóôÝò ðïõ åßíáé ïé ÷åéñüôåñïé öáóßóôåò ñïõöéÜíïé ôïõ êáèåóôþôïò êáé ôçò êÜèå åñãïäïóßáò.
ÄçëáäÞ, áðïññßöèçêáí ïëïêëçñùôéêÜ
áðü ôçí åñãïäïóßá êáé åãêáôáëåßöèçêáí
áðü ôïõò áðåñãïýò ôá áéôÞìáôá ãéá õðåñùñßåò, óáââáôïêýñéáêá, áëëÜ êáé ãéá ôçí
êáôÜñãçóç ôùí åîïíôùôéêþí 16ùñùí, êáé
Ýôóé îáöíéêÜ áõôïß ìÝóá óå 24 þñåò ÷ùñßò êáìéÜ Ýãêñéóç áðü êáìéÜ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç óôáìÜôçóáí ôçí áðåñãßá.
ÐïëëÝò öïñÝò ïé áðåñãïß áðÝíáíôé óå
åñãïäüôåò ðïõ êñáôÜíå óêëçñÞ óôÜóç ãéá
ðïëëÝò ìÝñåò Þ ÷ñçóéìïðïéïýí êñáôéêÞ âßá
êáé áðåéëÝò áðüëõóçò, Þ ðñáãìáôïðïéïýí
áðïëýóåéò êáé ï êüóìïò öïâÜôáé Þ ðåéíÜåé êáé ç áðåñãßá öèßíåé, áíáãêÜæïíôáé íá
óôáìáôÞóïõí ôéò áðåñãßåò. Óå ôÝôïéåò ðåñéðôþóåéò äÝ÷ïíôáé íá ðÜñïõí áêüìá êáé
øß÷ïõëá ãéá íá äéáôçñÞóïõí êÜðïéï êýñïò
ãéá ôá óõíäéêáëéóôéêÜ ôïõò üñãáíá êáé
ôéò êéíçôïðïéÞóåéò ôïõò. ¼ìùò åäþ ïé åðéêåöáëÞò äéÜëåîáí íá óôáìáôÞóïõí ôçí
áðåñãßá ãéá øß÷ïõëá ÷ùñßò êáí íá äïêéìÜóïõí ôéò áíôï÷Ýò ôçò åñãïäïóßáò áóêþíôáò ìéá áëçèéíÞ ïéêïíïìéêÞ ðßåóç. ÏéêïíïìéêÝò áðþëåéåò êáé áðþëåéåò êýñïõò
åíüò ëéìáíéïý ìå 24 þñåò áðåñãßáò åýêïëá áíáðëçñþíïíôáé óå Ýíá ëéìÜíé üðïõ
ìÜëéóôá åðéêñáôïýí ôüóï óêëçñÝò êáé
ðñïðáíôüò åõëýãéóôåò óõíèÞêåò äïõëåéÜò.
Èõìüìáóôå ðüóïõò ìÞíåò êñáôïýóáí ïé
áðåñãßåò ôïõ ÏËÐ ÷ùñßò áëçèéíÞ êáôÜññåõóç êýñïõò êáé ïéêïíïìéêÞ ôïõ ëéìáíéïý.
Óå áõôÜ ôá äýï óçìåßá: óôï åðßðåäï ôùí
áéôçìÜôùí êáé óôï åðßðåäï ôçò îáöíéêÞò
ëÞîçò ôçò áðåñãßáò ÷ùñßò éêáíïðïßçóç
ôùí âáóéêüôåñùí áéôçìÜôùí ôçò êáé ÷ùñßò óõíÝëåõóç ôùí áðåñãþí áðïêáëýðôåôáé üôé êÜôé äåí ðÜåé êáèüëïõ êáëÜ ìå

ÉÏÕÍÇÓ 2014

áõôÞ ôçí çãåóßá. Áõôü ðÝñá âÝâáéá áðü
ôï ðéï ïõóéáóôéêü æÞôçìá ðïõ Þôáí ï ôïõëÜ÷éóôïí éó÷õñüò ñüëïò ôùí íáæß óå áõôÞí. Åìåßò ðïôÝ äåí èá õðåñáóðßæáìå Ýíáí ïðïéïíäÞðïôå áãþíá óôïí ïðïßï íáæéóôÝò èá Ýðáéæáí éó÷õñü êáé áíïé÷ôü ñüëï. Áí ìÜëéóôá êáé óôç óõíÝ÷åéá ïé íáæß
êñáôÞóïõí éó÷õñü êáé áíïéêôü ñüëï óå
ìéá ïðïéáäÞðïôå óõíäéêáëéóôéêÞ ìïñöÞ
óôï ÷þñï ôçò COSCO èá ðñüêåéôáé óå
óôñáôçãéêü ðïëéôéêü åðßðåäï ãéá ìéá ãåíéêÞ óõíäéêáëéóôéêÞ áíáãíþñéóç ôùí íáæß, áöïý èá Ý÷ïõí áíáãíùñéóôåß óáí ôÝôïéïé óôï ìåëëïíôéêü êÝíôñï ôçò ôáîéêÞò
ðÜëçò ôçò ÷þñáò ðïõ åßíáé ï âéïìç÷áíéêüò åìðïñï-íáõôéëéáêüò, óõãêïéíùíéáêüò
êáé åðéóêåõáóôéêüò ÐåéñáéÜò. Ôï “Üíåõ
üñùí” óôçí õðïóôÞñéîç ôïõ ÓÕÑÉÆÁ óôçí
áðåñãßá (áíáêïßíùóç ôïõ âïõëåõôÞ ôïõ
Äñßôóá) êáé ç áíáãíþñéóç “íßêçò” áðü
ôï ÓÕÑÉÆÁ óå ìéá áðåñãßá üðïõ íáæéóôÝò
Ýðáéîáí ôïõëÜ÷éóôïí ðåñßïðôï ñüëï êáé
ç ïðïßá ïõóéáóôéêÜ ðïõëÞèçêå áðü ôçí
çãåóßá ôçò, ëÝåé ðáñÜ ðïëëÜ ãé áõôü ôï
êüììá óå üðïéïí îÝñåé íá äéáâÜæåé ôá ãåãïíüôá.
Èá ðñÝðåé âÝâáéá íá ðåñéìÝíïõìå ôéò åîåëßîåéò ãéá íá ìÜèïõìå ôï ðïéïé èá áðïôåëïýí ôçí ÅðéôñïðÞ ðïõ óõìöùíÞèçêå
üôé èá ìéëÜåé ìå ôçí åñãïäïóßá êáé åðßóçò
ôé èá ôçñÞóåé ç COSCO áðü áõôÜ ðïõ õðïó÷Ýèçêå. ¼ìùò áí åðáëçèåõôåß ç áíçóõ÷ßá ìáò üôé ìéá öéëïCOSCO óõíäéêáëéóôéêÞ çãåóßá, ðïõ èá ðåñéÝ÷åé êáé íáæÞäåò, èá Ýñèåé óôá ðñÜãìáôá ìåôÜ áðü áõôÞí ôçí 24ùñç áðåñãßá, óáí ÅðéôñïðÞ Þ
áêüìá êáé óáí Óùìáôåßï ôüôå ç COSCO
èá Ý÷åé êåñäßóåé äýï ðñÜãìáôá :
1ïí Ðéï äýóêïëá áðü ðñéí èá ðñïêýøåé
êÜðïéá áëçèéíÞ åîÝãåñóç åñãáôþí áí èá
õðÜñ÷åé Ýíá óõíäéêáëéóôéêü óþìá ðïõ èá
Ý÷åé Üñéóôåò ó÷Ýóåéò ìå ôçí åñãïäïóßá. Êáé
üôáí ëÝìå åñãïäïóßá äåí åííïïýìå êõñßùò ôïí åñãïëÜâï “Äéáêßíçóç”, áóðßäá ôçò
COSCO, áëëÜ ôçí ßäéá ôçí COSCO. Ôï üôé áõôÞ ç áðåñãßá îåêßíçóå, óýìöùíá ìå
üëç ôçí åéäçóåïãñáößá ìå óýãêñïõóç ìå
ôç “Äéáêßíçóç”, áëëÜ êáèüëïõ ìå ôçí
COSCO, ðïõ ðáßæåé ôï ñüëï ôïõ äéáéôçôÞ
êÜôé ëÝåé. ¸íá ôÝôïéï óþìá, éäéáßôåñá áí
ðåñéëáìâÜíåé íáæéóôÝò, åßíáé ï êáëýôåñïò
ôñüðïò ãéá íá ìçí ðñïêýøåé ðïôÝ áëçèéíÞ åñãáôéêÞ çãåóßá ãéá íá ðÜñåé ôïõò êéíÝæïõò áðïéêéïêñÜôåò ôçò Cosco êáé ôá
öéëéêÜ íáæéóôéêÜ êáé óõñéæïêíßôéêá áðïóðÜóìáôá ôçò óôï êõíÞãé óôïí ÐåéñáéÜ
êáé ìåôÜ íá ðÜñåé óôï êõíÞãé üëá ôá åñãáóéáêÜ ãêÝôï óå üëçí ôçí êåñáõíüðëçêôç åñãáôéêÞ ÅëëÜäá.
2ïí Êáé ôï óçìáíôéêüôåñï. Ìå Ýíá öéëéêü ôçò óõíäéêáëéóôéêü óþìá èá îåðëõèåß ç COSCO óå óçìáíôéêü âáèìü áðü ôçí
ðáíåõñùðáúêÞ êáôçãïñßá üôé åßíáé Ýíá
öáóéóôéêü, Ýíá êôçíþäåò áöåíôéêü ðïõ
äåí äÝ÷åôáé êáíÝíá óõíäéêáëéóìü. Áõôü
ôï ðïëéôéêü îÝðëõìá ôçò COSCO èá ôç
âïçèÞóåé ðïëý íá åîáóöáëßóåé êõñßùò óôï
åîùôåñéêü Ýíá âáóéêü åðé÷åßñçìá ãéá íá
ðÜñåé üëï ôï ëéìÜíé. ÌÜëéóôá ôï ìåãáëýôåñï Üìåóï åìðüäéü ôçò ãéá íá ðÜñåé üëï
ôï ëéìÜíé åßíáé üôé ðñÝðåé íá äéþîåé ôïõò
õðÜñ÷ïíôåò åñãáæüìåíïõò ôïõ ÏËÐ ðïõ
äïõëåýïõí óå ãåíéêÜ áíèñþðéíåò óõíèÞêåò êáé ðïõ åßíáé ðÜíù áðü 1200 Üôïìá
êáé íá ðñïóëÜâåé êáéíïýñãéïõò ðïõ èá
äïõëÝøïõí ìå ôéò óõíèÞêåò ôçò ðñïâëÞôáò 2. ÓÞìåñá ôá óùìáôåßá ôùí ëéìåíåñ-

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ãáôþí (ÏËÐ, ÏÌÕËÅ) áíôéôßèåíôáé óå
áõôÞí ôçí ðþëçóç áêñéâþò ìå ôï åðé÷åßñçìá üôé èá êáôáñãçèåß êÜèå óõíäéêáëéóìüò ìå ôçí COSCO êáé üôé ïé ßäéïé èá
áðïëõèïýí ãéá Ýíá êïììÜôé øùìß. Ìéá ëïéðüí ðëáóìáôéêÞ, ìéá öéëïCOSCO ÅðéôñïðÞ åñãáæïìÝíùí Þ Ýíá öáéï-”êüêêéíï” ïìïßùìá Óùìáôåßïõ èá áäõíáôßóåé óÞìåñá
äéáðñáãìáôåõôéêÜ ôïõò åñãáæüìåíïõò ôïõ
ÏËÐ êáèþò êáé ôá åõñùðáúêÜ óõíäéêÜôá ðïõ äéáìáñôýñïíôáé Ýíôïíá ãéá ôï ìïíáäéêü óôçí ÅÅ öáéíüìåíï COSCO êáé
èá äéåõêïëýíåé ôç ãáëåñïðïßçóç üëïõ ôïõ
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ëéìáíéïý. Èåùñïýìå üôé ç ðñï÷èåóéíÞ áðåñãßá îÝóðáóå ìå Ýãêñéóç ôçò COSCO ü÷é ôõ÷áßá áìÝóùò ìåôÜ ôçí áðüöáóç ôçò
ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò íá åðéôñÝøåé óôçí
COSCO íá áãïñÜóåé ôï 67% ôïõ ÏËÐ. Ç
ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ (Commission) áñíéüôáí áõôÞí ôçí áãïñÜ åðß Ýíá ÷ñüíï ìå ôï
óùóôü åðé÷åßñçìá üôé äåí åðéôñåðüôáí ìéá
ïðïéáäÞðïôå åðé÷åßñçóç íá Ý÷åé ìïíïðùëéáêÞ éó÷ý óå Ýíá ëéìÜíé ôçò ÅÅ. (Ç Üäåéá äüèçêå ìüëéò ï ñùóüöéëïò ÃéïõíêÝñ
Ýãéíå ðñáêôéêÜ ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò
ÅðéôñïðÞò).

¼ëåò ôéò ðáñáðÜíù áíçóõ÷ßåò ìáò ôéò
öÝñíïõìå ìðñïóôÜ óôïõò åñãáæüìåíïõò
ôçò COSCO, êáé ôïõò ìüíéìïõò êáé ôïõò
çìåñïìßóèéïõò ôïõ åñãïëÜâïõ, êáé ôïõò
êáëïýìå íá åðéìåßíïõí óôï íá æçôÜíå íá
éêáíïðïéçèïýí ôá ðéï æùôéêÜ ôïõò áéôÞìáôá (SMS, áðëÞñùôåò õðåñùñßåò) êáé êõñßùò íá áðáéôïýí óõíäéêáëéóôéêÞ äçìïêñáôßá. Áí ïé åñãáæüìåíïé ðéóôåýïõí üôé
óå áõôÞ ôç öÜóç ðñÝðåé íá äå÷ôïýí ðñïóõíÝ÷åéá óôç óåë. 15

Áößóá ôçò ÏÁÊÊÅ ðïõ êïëÞèçêå óå ÐÝñáìá, ÐåéñáéÜ, Êåñáôóßíé

ÐÑÏÄÏÌÅÍÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÑ×Ç Ç
ÁÐÅÑÃÉÁ ÓÔÏ ÊÁÔÅÑÃÏ ÔÇÓ COSCO
• ÓÕÑÉÆÁ-ÐÁÌÅ ÏÑÃÁÍÙÓÁÍ ÅÔÓÉ ÔÇÍ ÁÐÅÑÃÉÁ ÙÓÔÅ ÍÁ ÎÅÐËÕÍÏÕÍ
ÔÇÍ COSCO ÓÁÍ ÊÔÇÍÙÄÇ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÃÉÁ ÍÁ ÐÁÑÅÉ ÏËÏ ÔÏ ËÉÌÁÍÉ
• ÅÑÃÁÔÅÓ ÔÇÓ COSCO ÏÑÃÁÍÙÈÅÉÔÅ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÊÁ ÃÉÁ ÍÁ
ÊÁÔÁÑÃÇÓÅÔÅ ÔÏ ÊÁÔÅÑÃÏ

Στις 18 Ιούλη κηρύχτηκε μια απεργία στην COSCO. Αρχικά φάνηκε ότι εξερράγη ένα ηφαίστειο για να ξεπηδήσει από μέσα του η
συσσωρευμένη οργή των υπόδουλων εργατών του κινέζικου κάτεργου. Η λήξη όμως της απεργίας μέσα σε ένα 24ωρο από
τους διοργανωτές της χωρίς Γενική Συνέλευση και χωρίς να
έχει ανατραπεί κανένα από τα θεμελιακά στοιχεία του κάτεργου απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι πουλήθηκαν υπέρ των συμφερόντων της COSCO.
Στην ουσία η απεργία ελεγχόταν από την αρχή από την COSCO
και το φιλικό της καθεστώς, κυρίως από τους πολιτικο-συνδικαλιστικούς φορείς ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΜΕ που άφηναν εντελώς ανενόχλητη την COSCO τόσα χρόνια. Κύριος στόχος της απεργίας
αυτής ήταν να δημιουργηθεί ένα ομοίωμα συνδικάτου, κατ αρχήν μια μη εκλεγμένη Επιτροπή εργαζομένων προκειμένου η
COSCO να ξεπλυθεί από την κατηγορία ότι είναι μεσαιωνικός
εργοδότης. Αυτή ήταν μία από τις προϋποθέσεις για να της
επιτραπεί από την ΕΕ και από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα λιμενεργατών να αγοράσει όλο το λιμάνι. Δεν είναι τυχαίο ότι την
επόμενη κιόλας μέρα της δήθεν “νίκης” της απεργίας, εγκρίθηκε από την Κομισιόν επίσημα αυτή η δυνατότητα στην
COSCO. Αυτή η έγκριση είχε μπλοκαριστεί για πολύ καιρό λόγω
της απαγόρευσης από τη νομοθεσία της ΕΕ να ελέγχει μια μόνο
εταιρεία μονοπωλιακά ένα μεγάλο ευρωπαϊκό λιμάνι.
Το ξεκίνημα της απεργίας εκδηλώθηκε σα μία σύγκρουση αποκλειστικά με την εταιρεία “Διακίνηση”, τον εργολάβο που χρησιμοποιεί η Cosco για να κρύβεται πίσω του ώστε να παριστάνει ότι δεν φταίει η ίδια για το κάτεργο, και καθόλου με την
ίδια την COSCO. Όχι τυχαία από τον κατάλογο των 16 αιτημάτων της απεργίας, απουσίαζαν τα δύο που βασανίζουν πιο
πολύ τους εργαζομένους, οι οποίοι κατά συντριπτική πλειοψηφία δουλεύουν στον εργολάβο της COSCO: Το ένα είναι να
σταματήσουν τα SMS με τα οποία καλούνται οι εργαζόμενοι
κάθε στιγμή μέσα στο κάθε 24ωρο να πάνε για δουλειά, το
άλλο είναι να μην τους κρατάει η εργοδοσία απροειδοποίητα
για πολύωρες υπερωρίες. Αυτά τα δύο αιτήματα τα ονομάζουμε αντι-δουλοκτητικά γιατί αυτά εμποδίζουν την COSCO να έχει
τους εργαζόμενους στη διάθεσή της όλο το 24ωρο. Το τρίτο
πολύ σοβαρό αίτημα που έλειπε είναι το να μην ποδοπατούνται από την COSCO τα μέτρα ασφαλείας.
Δηλαδή η Coscο μπόρεσε να δείξει και στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό ένα δήθεν φιλεργατικό πρόσωπο, διατηρώντας
το κάτεργό της. Γιατί έδωσε μόνο ψίχουλα στους εργαζόμενους (αναγνώριση βαρέων και ανθυγιεινών, περισσότερα άτομα στις
γερανογέφυρες, έναρξη διαπραγματεύσεων για αυξήσεις και συλλογική σύμβαση εργασίας). Αυτά, που ο ΣΥΡΙΖΑ τα χαρακτήρισε “νίκη”,
εμείς τα λέμε ψίχουλα γιατί στην περίπτωση της COSCO δεν έχουν
σχέση με την κατάργηση της δουλείας, αλλά με το αν οι δούλοι θα
τρώνε λίγο φαί παραπάνω και μάλιστα και αυτό είναι απλά μια υπόσχεση. Μια αληθινή απεργία δεν θα τέλειωνε με υπόσχεση έναρξης
διαπραγματεύσεων για αυξήσεις αλλά με το τέλος των διαπραγματεύσεων.
Αν οι εργαζόμενοι δεν συνεχίσουν τον αγώνα τους να φτιάξουν
δημοκρατικό Σωματείο και να καταργήσουν την δουλοκτησία η θέση
τους θα επιδεινωθεί για τρεις λόγους:

Είναι αλήθεια ότι μέσα στα 16 αιτήματα υπήρχαν και δύο πολύ
σοβαρά αιτήματα, σχετικά με τα βασικά, που επίσης πουλήθηκαν από τους επικεφαλής της απεργίας. Το ένα ήταν το αίτημα να
πληρώνονται οι άπειρες απλήρωτες υπερωρίες. Το άλλο ήταν να
δηλώνονται τα εργατικά ατυχήματα και να μεταφέρονται οι τραυματίες με ασθενοφόρα και όχι με ΙΧ όπως γίνεται σήμερα. Εδώ η
ηγεσία της απεργίας συμφώνησε με την COSCO να ανατεθεί στον
ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να αποφασίζει για τα παραπάνω!!! Δηλαδή μια απεργιακή ηγεσία συμφώνησε να καταργηθούν επίσημα όχι μόνο απλές αρχές ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά να
παραμεριστούν οι αρμόδιες κρατικές αρχές υγείας της χώρας
μας και ένας χώρος δουλειάς να αναγνωριστεί σαν εμπόλεμη ζώνη όπου μόνο ο Ερυθρός Σταυρός έχει δικαίωμα να επεμβαίνει!!!!!!
Τέλος και πιο σημαντικό: Παρόλο που κατά τη διάρκεια της
απεργίας συγκεντρώθηκαν πολλές υπογραφές εργαζομένων για ίδρυση σωματείου, στα 16 αιτήματα της απεργίας υπήρχε το αίτημα μόνο για δημιουργία Επιτροπής εργαζομένων και όχι Σωματείου. Η COSCO δέχτηκε αμέσως την Επιτροπή. Όμως τη δέχτηκε
σαν τάχα διαιτητής στα πλαίσια μιας τριμερούς συνάντησης Εργαζομένων-Διακίνησης-COSCO. Το σωστό ήταν η Επιτροπή να δέχεται σαν ουσιαστικό συζητητή μόνο την COSCO και η COSCO -σαν
κύριος του έργου της φορτοεκφόρτωσης- να επιβάλλει τις σωστές
εργασιακές συνθήκες στον όποιο εργολάβο της. Το χειρότερο είναι
ότι πουθενά δεν ανακοινώθηκε ότι η Επιτροπή αυτή θα εκλεγεί
από κάποια Γενική Συνέλευση εργαζομένων.
Η πρωτοφανής λήξη μιας απεργίας μέσα σε 24 ώρες χωρίς
Γενική Συνέλευση των εργαζομένων που θα ενέκρινε την οποιαδήποτε συμφωνία με την εργοδοσία και θα εξέλεγε κάποια προσωρινή ηγεσία επιφορτισμένη με το να καταθέσει
υπογραφές και καταστατικό στο Πρωτοδικείο, έγινε ακριβώς
για να πραγματοποιηθεί χωρίς πρόβλημα το προσχεδιασμένο ξεπούλημα. Δημοκρατικές Γενικές Συνελεύσεις οπότε και δημοκρατικό Σωματείο είναι πράγματα που δεν δέχεται η φασιστική COSCO. Έτσι εξηγείται το ότι εμφανίστηκαν σαν στελέχη
της απεργίας χρυσαυγίτες με μαίανδρους στα μπράτσα που
απειλούσαν όποιον εργαζόμενο διαφωνούσε μαζί τους στα
αιτήματα και στην τακτική.
1. Γιατί η COSCO θα αγοράσει όλο το λιμάνι οπότε θα καταργήσει τις
ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και το σχετικά δημοκρατικό συνδικαλισμό που υπάρχει σήμερα στο υπόλοιπο λιμάνι και έτσι δεν θα
υπάρχει πια ένα αρνητικό γι αυτή μέτρο σύγκρισης.
2. Γιατί πιο δύσκολα από πριν θα προκύψει μια αληθινή εξέγερση
εργατών εφόσον θα υπάρχει ήδη ένα πουλημένο στην εργοδοσία
ομοίωμα συνδικαλιστικής οργάνωσης. Θα αποδειχτεί ότι αυτή απεργία ήταν μια ελεγχόμενη μικρο-έκρηξη για να αποφευχθεί μια ανεξέλεγκτη μεγάλη έκρηξη.
3. Γιατί θα αναγνωριστεί η συμμετοχή στελεχικού συνδικαλιστικού
ρόλου και στους ναζιστές πράγμα που θα σημαίνει ταφόπλακα στο
δημοκρατικό συνδικαλισμό σε όλη την Ελλάδα. Άλλωστε οι ναζιστές
της “Χ.Α.”, που υποκρίνονται τώρα ότι είναι εναντίον της Cosco, είναι τα
μαντρόσκυλα του ρώσικου φασιστικού ιμπεριαλισμού και των κινέζων
συμμάχων του και με αυτούς το κάτεργο θα γίνει δυο φορές κάτεργο.

Καλούμε τους εργαζόμενους της COSCO, να επιμείνουν στα πιο ζωτικά
τους αιτήματα και κυρίως να απαιτήσουν συνδικαλιστική δημοκρατία,
δηλαδή δημοκρατική Γενική Συνέλευση και ελεύθερες εκλογές για ένα
δημοκρατικό Σωματείο.
Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 35,Τηλ-Φαξ: 210-5232553, www.oakke.gr, info@oakke.gr
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ÄÅÇ: ÏËÁ ÄÅÉ×ÍÏÕÍ ÏÔÉ Ç ÉÄÉÙÔÉÊÏÐÏÉÇÓÇ ÅÉÍÁÉ
ÑÙÓÉÊÇ ÊÑÁÔÉÊÏÐÏÉÇÓÇ
Ìüíï Ýíá äçìïêñáôéêü êßíçìá ôïõ ëáïý êáé Ýíá íÝï êßíçìá åñãáæïìÝíùí
ìðïñïýí íá ôçí åìðïäßóïõí
(¢ñèñï ðïõ äçìïóéåýôçêå óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÏÁÊÊÅ óôéò 6/7)

Ô

ï íïìïó÷Ýäéï ðïõ êáôáôßèåôáé êáé óõæçôéÝôáé áõôÝò ôéò ìÝñåò óôç
ÂïõëÞ ó÷åôéêÜ ìå ôï “óðÜóéìï” ôçò ÄÅÇ, óå “ìéêñÞ” (30% ôçò
óçìåñéíÞò ÄÅÇ) êáé “ìåãÜëç” ÄÅÇ (70% ôçò óçìåñéíÞò ÄÅÇ), áðïôåëåß
óôçí ðñáãìáôéêüôçôá Ýíá ó÷Ýäéï ãéá ôçí ðáñá÷þñçóç ôçò åèíéêÞò ìáò
áíåîáñôçóßáò óôç ñþóéêç õðåñäýíáìç êáé óôç íôüðéá ñùóüäïõëç ïëéãáñ÷ßá ðïõ Ý÷åé ãéãáíôùèåß ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò óôç ÷þñá ìáò.
Ôï âáóéêü äåí åßíáé üôé èá åê÷ùñçèïýí
óå îÝíåò äõíÜìåéò êÜðïéïé óôáèìïß ëéãíéôéêÞò ðáñáãùãÞò, ãéáôß ãåíéêÜ áõôïß ðïõ åê÷ùñïýíôáé åßíáé ðáëéïß, ïýôå
åßíáé âáóéêü üôé èá åê÷ùñçèåß óå áõôÝò
Ýíá ìÝñïò ôùí ðåëáôþí ãéáôß áõôïß ðáßñíïõí ñåýìá ìÝóù åíüò äéêôýïõ ðïõ ðáñáìÝíåé óå êñáôéêÜ ÷Ýñéá. Ôï âáóéêü åßíáé üôé èá ðïõëçèåß-åê÷ùñçèåß ôï 30%
ôïõ ðéï âáóéêïý êáé öôçíïý åíåñãåéáêïý
ðëïýôïõ ôçò ÷þñáò ðïõ åßíáé áðü ôç ìéá
ìåñéÜ ï ëéãíßôçò êáé áðü ôçí Üëëç åßíáé
ôá öñÜãìáôá, ðïõ Üðáî êáé êáôáóêåõÜóôçêáí äßíïõí ó÷åäüí ôæÜìðá åíÝñãåéá
óôç ÷þñá. ÅéäéêÜ ï ëéãíßôçò äßíåé óå
ðåñéüäïõò êñßóçò ìéá Üìåóç êáé öôçíÞ
äõíáôüôçôá áýîçóçò ôçò çëåêôñéêÞò ðáñáãùãÞò. Ç ÷þñá ìáò Ý÷åé ôåñÜóôéá åðéâåâáéùìÝíá áðïèÝìáôá ëéãíßôç. Óýìöùíá ìå ôç ÄÅÇ “Ìå âÜóç ôá óõíïëéêÜ åêìåôáëëåýóéìá áðïèÝìáôá ëéãíßôç
ôçò ÷þñáò êáé ôïí ðñïãñáììáôéæüìåíï
ñõèìü êáôáíÜëùóçò óôï ìÝëëïí, õðïëïãßæåôáé üôé ôá áðïèÝìáôá áõôÜ åðáñêïýí ãéá ðåñéóóüôåñï áðü 45 ÷ñüíéá”
(http://www.dei.gr/el/oruxeia/
apothemata-kai-poiotita). Ôáõôü÷ñïíá ï
åëëçíéêüò ëéãíßôçò Ý÷åé ÷áìçëü êüóôïò
åîüñõîçò êáé Üñá ÷áìçëü êüóôïò ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò, Ý÷åé áóöáëÞ êáé óôáèåñÞ ôñïöïäïóßá, êáèþò,
êáé óôáèåñÞ ôéìÞ Ýíáíôé ôùí Üëëùí áíôáãùíéóôþí ôïõ (ðåôñÝëáéï, öõóéêü áÝñéï). ÁõôÜ êáèéóôïýí ôï ëéãíßôç ôï åèíéêü ìáò êáýóéìï, ôï ìüíï ðïõ ìðïñåß
íá ðáñÝ÷åé Üìåóç åíåñãåéáêÞ áíåîáñôçóßá óôç ÷þñá.
Ôï êáêü ëïéðüí åßíáé üôé ç ÄÅÇ ðáñáäßíåé ðÝíôå õäñïçëåêôñéêÝò ìïíÜäåò
êáé åðôÜ ïñõ÷åßá ëéãíßôç óå êÜðïéïõò ðïõ
äåí ðáßæïõí ìå üñïõò ó÷åôéêÜ åëåýèåñïõ
áíôáãùíéóìïý êáé ìå üñïõò êÜðïéïõ ôåëéêïý åèíéêïý åëÝã÷ïõ óôïõò áíôáãùíéæüìåíïõò éäéþôåò, áëëÜ ìå üñïõò îÝíçò
êñáôéêÞò öáóéóôéêÞò êõñéáñ÷ßáò. Åßíáé
÷áñáêôçñéóôéêü ðùò óôï íïìïó÷Ýäéï
ðñïâëÝðåôáé ìßá óåéñÜ ðñùôïöáíþí ñõèìßóåùí õðÝñ ôïõ áãïñáóôÞ, üðùò ç á÷ñÞóôåõóç ïõóéáóôéêÜ êÜèå äéêáóôéêÞò
ðñïóöõãÞò åíáíôßïí ôùí áðïöÜóåùí
ôùí Ã.Ó. ôçò ÄÅÇ ìå ôéò ïðïßåò èá ãßíåé
ç ìåôáâßâáóç, áëëÜ êáé ç äÝóìåõóç ôùí
ðåëáôþí ôçò ÄÅÇ ðïõ ïé óõìâÜóåéò
ôïõò èá ðåñÜóïõí óôï íÝï áãïñáóôÞ,
óôïõò ïðïßïõò áöáéñåßôáé ôï äéêáßùìá
êáôáããåëßáò ôçò óýìâáóçò ãéá ôÝóóåñéò ìÞíåò.
Óôçí ïõóßá åäþ äåí Ý÷ïõìå íá êÜíïõìå ìå êáìéÜ éäéùôéêïðïßçóç, áëëÜ ìå ìéá
êñáôéêïðïßçóç üðïõ ï éäéïêôÞôçò áíôß
íá åßíáé ôï åëëçíéêü êñÜôïò ãßíåôáé Ýíá
îÝíï êñÜôïò. Êáé äåí ÷ñåéÜæåôáé íá åßíáé
áðåõèåßáò ôï îÝíï êñÜôïò, äçëáäÞ ç Ñùóßá Þ Ýíáò óýììá÷üò ôçò üðùò ç Êßíá,

áëëÜ ìðïñåß íá åßíáé Ýíáò ñþóïò ïëéãÜñ÷çò Þ Ýíáò Ýëëçíáò ñùóüäïõëïò êñáôéêï-ïëéãÜñ÷çò.
Áðü ðïõ âãÜæïõìå üìùò ôï óõìðÝñáóìá üôé ðñüèåóç ôçò êõâÝñíçóçò åßíáé
íá ðÜåé óå ìéá ñþóéêç êñáôéêïðïßçóç
êáé ü÷é óå ìéá óõíçèéóìÝíç äõôéêïý ôýðïõ éäéùôéêïðïßçóç; Ôï âãÜæïõìå áðü
ôçí ðåßñá áíÜëïãùí “éäéùôéêïðïéÞóåùí”.
ÏËÅÓ ÏÉ ÙÓ ÔÙÑÁ
“ÉÄÉÙÔÉÊÏÐÏÉÇÓÅÉÓ” ÅÉÍÁÉ
ÊÑÁÔÉÊÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÐÑÏÓ
ÏÖÅËÏÓ ÔÇÓ ÑÙÓÏÄÏÕËÇÓ
ÏËÉÃÁÑ×ÉÁÓ
Åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá ç ÅëëÜäá Ýðñåðå, óýìöùíá ìå ôéò õðï÷ñåþóåéò ôçò áðÝíáíôé óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç íá “áíïßîåé” ôçí áãïñÜ ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò êáé ôçò ëéãíéôéêÞò ðáñáãùãÞò óå
éäéþôåò êáé íá óôáìáôÞóåé Ýôóé ôï êñáôéêü ìïíïðþëéï ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò
åíÝñãåéáò áðü ôç ÄÅÇ. ¼ðùò üìùò óõìâáßíåé ìå êÜèå ôé ôï èåôéêü ðïõ ðñïÝñ÷åôáé óôç ÷þñá ìáò áðü ôçí ÅÅ áõôü
ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ôï ÷åéñüôåñï ôñüðï, äçëáäÞ Ýãéíå Ýôóé þóôå íá åðùöåëçèåß îáíÜ ôï öéëïñþóéêï êåöÜëáéï óôç
÷þñá Þ áðåõèåßáò, êáé êõñßùò, ôï ßäéï ôï
ñþóéêï êñÜôïò. ¸ôóé ç ëåéôïõñãßá üëùí
ôùí éäéùôéêþí ìïíÜäùí óôçñßæåôáé óÞìåñá áðïêëåéóôéêÜ óôï ñþóéêï öõóéêü
áÝñéï, äçëáäÞ üëùí ç ëåéôïõñãßá ôïõò
åßíáé åîáñôçìÝíç áðü ôï ñþóéêï êñÜôïò
ðïõ åëÝã÷åé ðñáêôéêÜ ìïíïðùëéáêÜ ôçí
ðáñáãùãÞ, ôç äéÜèåóç êáé êõñßùò ôçí
ôéìÞ ôïõ öõóéêïý áåñßïõ óôçí ÅëëÜäá.
ÁõôÞ ç ôéìÞ åßíáé 30% ðéï áêñéâÞ áðü
êÜèå Üëëïõ åõñùðáúêïý êñÜôïõò, ðñïöáíþò åðåéäÞ ç Ñùóßá åßíáé “ößëç” ìáò.
ÁëëÜ åêôüò áðü ôç Ñùóßá öïñôùíüìáóôå åíåñãåéáêÜ êáé ôïõò ößëïõò ôçò óôï
åóùôåñéêü. ¸íáò áðü áõôïýò ï Ìõôéëçíáßïò áãïñÜæåé öôçíü çëåêôñéêü ñåýìá
áðü ôç ÄÅÇ ãéá ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åñãïóôáóßïõ áëïõìéíßïõ ðïõ Ý÷åé, êáé ðïõëÜ óôç ÄÅÇ ôï ñåýìá ðïõ ðáñÜãåé óôï
äéêü ôïõ åñãïóôÜóéï çëåêôñïðáñáãùãÞò
óå áêñéâüôåñç ôéìÞ, êåñäßæïíôáò äåêÜäåò åêáôïììýñéá åõñþ êÜèå ÷ñüíï.
ÔÏ ÌÅÃÁËÏ ÐÑÏÂËÇÌÁ
ÅÉÍÁÉ Ç ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇ
ÅÎÁÑÔÇÓÇ ÔÇÓ ×ÙÑÁÓ
Ç åíÝñãåéá ôçò ÷þñáò Ý÷åé åîáñôçèåß
óçìáíôéêÜ ðéá áðü ôï ñþóéêï öõóéêü áÝñéï. ¼÷é ìüíï ãéáôß ç ðáñáãùãÞ ôçò çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò óôçñßæåôáé êáôÜ
25% ôïõëÜ÷éóôïí óå áõôü áëëÜ ãéáôß ðïëëÜ åñãïóôÜóéá ÷ñçóéìïðïéïýí áðåõèåßáò óáí êáýóéìï ôï ñþóéêï öõóéêü áÝñéï.

ÅéäéêÜ ðÜíôùò óôéò ÷áëõâïõñãßåò êáé Üëëåò åíåñãïâüñåò âéïìç÷áíßåò, ðïõ ëåéôïõñãïýí ìå çëåêôñéêÞ åíÝñãåéá, ç åíåñãåéáêÞ åîÜñôçóç áðü ôç Ñùóßá áíåâÜæåé ôüóï ðïëý ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò þóôå áõôÝò áäõíáôïýí íá ðïõëÞóïõí ôá
ðñïúüíôá ôïõò óôï åîùôåñéêü êáé ìå äïóìÝíç ôçí êáôáóêåõáóôéêÞ êñßóç óôï
åóùôåñéêü Þäç êéíäõíåýïõí Üìåóá íá
êëåßóïõí üëåò.
Åßíáé öõóéêü íá áíçóõ÷ïýìå ëïéðüí
ðïõ ç ÄÅÇ ðïõëÜåé ôï ëéãíßôç êáé ôá
õäñïçëåêôñéêÜ öñÜãìáôá óôá ïðïßá ôï
íåñü åßíáé äùñåÜí áðü ôçí þñá ðïõ ôá
Ýîïäá êáôáóêåõÞò ôùí öñáãìÜôùí Ý÷ïõí áðïóâåóôåß. Áí áõôÞ ç ðåñéïõóßá
ðÝóåé óôá ÷Ýñéá åßôå áðåõèåßáò ôïõ ñþóéêïõ êñÜôïõò, åßôå óôç ñùóüäïõëç åëëçíéêÞ ïëéãáñ÷ßá (Ìðüìðïëáò, Ìõôéëçíáßïò, Êïðåëïýæïò ê.ëð.) Ýíá ìåãÜëï ìÝñïò ôçò áíåîáñôçóßáò ôçò ÷þñáò èá Ý÷åé
åê÷ùñçèåß óå ìéá õðåñäýíáìç ðïõ äåí
äéóôÜæåé íá åêâéÜæåé åíåñãåéáêÜ ïðïéïäÞðïôå êñÜôïò ôçò ãçò.
ÔÁ ØÅÕÔÏÊÉÍÇÌÁÔÁ ÔÏÕ
ÓÕÑÉÆÁ ÊÁÉ ÔÙÍ ÕÐÏËÏÉÐÙÍ
ÓÁÌÐÏÔÁÑÉÓÔ¿Í
ÐÑÏÏÉÙÍÉÆÏÕÍ ÁÍÁÔÏËÉÊÏ
ÁÃÏÑÁÓÔÇ
Åßíáé áëÞèåéá üôé ï ÓÕÑÉÆÁ åìöáíßæåôáé óáí ï åðéêåöáëÞò åíüò ðñáãìáôéêïý êéíÞìáôïò åíÜíôéá óôï ðïýëçìá ôçò
“ìéêñÞò” ÄÅÇ. ¼ìùò ôá óõíèÞìáôá ôïõ
êéíÞìáôïò áõôïý äåí âÜæïõí êáí óáí èÝìá ôçí åê÷þñçóç æùôéêþí åíåñãåéáêþí
áðïèåìÜôùí óå ìéá îÝíç äýíáìç ôçí þñá ðïõ óå áõôÞ ôç äýíáìç áíÞêïõí Üìåóá Þ Ýììåóá ïé âáóéêïß õðïøÞöéïé áãïñáóôÝò. Óýìöùíá ìå ôá äçìïóéåýìáôá
ôïõ ïéêïíïìéêïý ôýðïõ åíäéáöÝñïí Ý÷åé
åêäçëùèåß áðü ôçí EDF ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óôçí ÅëëÜäá ìÝóù ôçò èõãáôñéêÞò ôçò Edison, óå óõíåñãáóßá ìå ôá
ÅËÐÅ (Elpedison) êáé ôçí ÅëëÜêôùñ
(ôïõ Ìðüìðïëá), ï Ìõôéëçíáßïò, êáèþò
êáé ôç ÃÅÊ-ÔÅÑÍÁ ôïõ Ãéþñãïõ ÐåñéóôÝñç (ðïõ óõíåñãÜæåôáé óå õäñïçëåêôñéêÜ Ýñãá ìå ôçí êéíÝæéêç Sinohydro). Óôçí
áãïñÜ ìéëïýí áêüìç ãéá ñùóéêü Þ êáé
éáðùíéêü åíäéáöÝñïí, áí êáé ôï ãåñìáíéêü (RWE) öáßíåôáé íá Ý÷åé áðïìáêñõíèåß (http://www.bankwars.gr/2014/07/).
Ðùò èá ìðïñïýóáí áðü ôçí Üëëç áõôïß ïé áñ÷éóáìðïôáñéóôÝò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ
íá õðåñáóðßóïõí ôï ëéãíßôç üôáí ãéá
÷ñüíéá ôþñá ÷ôõðïýóáí ìå ëýóóá êÜèå
åðÝíäõóç ôçò ÄÅÇ ðïõ óôçñéæüôáí óôï
ëéãíßôç Þ óôï ëéèÜíèñáêá, ìå ðñüó÷çìá
ôç ìüëõíóç ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò, ðñÜãìá
ðïõ èá Þôáí Ýíá âÞìá óå ìéá ðéï ìåãÜëç
åíåñãåéáêÞ áíåîáñôçóßá ôçò ÷þñáò. ¼ëïé áõôïß, êáé êõñßùò ïé áñ÷éóõíäéêáëéóôÝò ôçò ÄÅÇ, åßíáé âáóéêïß õðåýèõíïé
ãéá ôçí åîÜñôçóç ôçò ïéêïíïìßáò ìáò áðü ôï ñþóéêï öõóéêü áÝñéï, üëïé áõôïß
äñÜóáíå óáí ðñÜêôïñåò ôçò Gazprom.
Óôç âÜóç ôçò ðïëéôéêÞò áíÜëõóçò êáé

ôùí ðñüóöáôùí åìðåéñéþí óôá æçôÞìáôá ôçò åê÷þñçóçò åèíéêïý ðëïýôïõ êáé
óå óõíäõáóìü ìå ôï üôé ïé äõíáôÝò öùíÝò ðïõ âãÜæåé ï Ôóßðñáò äåí áíôéóôïé÷ïýí óôá êá÷åêôéêÜ êéíÞìáôá ðïõ äéïñãáíþíåé ç ÃÅÍÏÐ- ÄÅÇ, åêôéìÜìå üôé
ï ÓÕÑÉÆÁ äåí Ý÷åé óáí óêïðü íá ìáôáéþóåé ôï ðïýëçìá ôçò “ìéêñÞò ÄÅÇ”.
ÊÜíåé êÜðïéá êéíÞìáôá êáé êÜðïéåò äéáêïðÝò ñåýìáôïò ßóá ðïõ íá åßíáé áñêåôÜ
ãéá íá ôçí áãïñÜóåé åîåõôåëéóôéêÜ ç Ñùóßá, ç Êßíá Þ ç ñùóüäïõëç êñáôéêÞ ïëéãáñ÷ßá äéþ÷íïíôáò êÜèå ðéèáíü äõôéêü áãïñáóôÞ. Åðßóçò áõôÜ ôá êéíÞìáôá
÷ôõðÜíå êáé ôïí ôïõñéóìü êáé ìÜëéóôá
óå ìåñéêÜ óçìåßá üðïõ ï ôïõñéóìüò åßíáé
ðëïýóéïò êáé äõôéêüò üðùò óôçí Óáíôïñßíç, âëÝðïõìå üôé ôï ÷ôýðçìá åßíáé ìåãáëýôåñï (üðùò Ýãéíå êáé ðÝñéóõ ìå ôï
óáìðïôÜæ óôéò åêåß çëåêôñïãåííÞôñéåò).
Áõôü äå óçìáßíåé üôé åìåßò ðñïôåßíïõìå
óôïõò åñãáæüìåíïõò ôçò ÄÅÇ íá êáôåâÜóïõí ôïõò äéáêüðôåò ãéá íá ãßíïõí ôÜ÷á ðéï áðïôåëåóìáôéêïß. ºóá ßóá áí ôï
êÜíïõí áõôü èá ÷Üóïõí ìéá þñá áñ÷ýôåñá ãéáôß ðïëéôéêÜ Þäç Ý÷ïõí ÷Üóåé ðåëþñéï êåöÜëáéï åìðéóôïóýíçò åðåéäÞ Ý÷ïõí ëåéôïõñãÞóåé ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá óáí
åêâéáóôÝò ôïõ ëáïý êáé óáí óáìðïôáñéóôÝò ôçò ðáñáãùãÞò åðß äåêáåôßåò ãéá
íá áõîÞóïõí ôéò áðïëáâÝò ôïõò. Ôþñá
ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé ôçí êïéíÞ ãíþìç äåí ôçí
Ý÷ïõí, ïýôå ðéá Ý÷ïõí øçëÝò áðïëáâÝò,
ïýôå óå ëßãï èá Ý÷ïõí äçìïêñáôéêÜ óõíäéêáëéóôéêÜ äéêáéþìáôá, áí ôá íÝá öáóéóôï-áöåíôéêÜ ðÜñïõí ôçí ÄÅÇ áñ÷ßæïíôáò áðü ôï 30%. Ôþñá ãéá íá äåèïýí
ìå ôï ëáü ïé åñãáæüìåíïé ôçò ÄÅÇ ðñÝðåé
íá êÜíïõí áõôïêñéôéêÞ êáé êõñßùò íá
êáôáäéêÜóïõí ôéò ðáëéÝò ôáêôéêÝò ôùí
çãåóéþí ôïõò, íá ðÜøïõí íá áéóèÜíïíôáé üôé åßíáé êýñéïé êñáôéêÞò ðåñéïõóßáò, áëëÜ áðëïß åñãáæüìåíïé êáé ìáæß ìå
üëïõò ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé Üíåñãïõò
ôçò ÷þñáò íá ðáëÝøïõí ãéá äõï ðñÜãìáôá, 1ïí ãéá ôçí åíåñãåéáêÞ áíåîáñôçóßá ôçò ÷þñáò åíÜíôéá óå êÜèå óêïôåéíÞ óýìâáóç ðáñá÷þñçóçò, óáí áõôÞí
ðïõ åôïéìÜæåôáé, êáé 2ïí ãéá íá Ý÷ïõí
óõíäéêáëéóôéêÜ äéêáéþìáôá ìå êÜèå íÝï éäéïêôÞôç êáé ü÷é åñãáóéáêÜ ãêÝôï ôýðïõ COSCO, áí äåí êáôáöÝñïõí íá åìðïäßóïõí ôçí ðþëçóç-åê÷þñçóç. ÁõôÜ ôá
äõï ðñÜãìáôá óçìáßíïõí íá áðáãêéóôñùèïýí Ýãêáéñá áðü ôï ÓÕÑÉÆÁ êáé
ôéò óõíåñãáæüìåíåò ìå áõôüí óõíäéêáëéóôéêÝò çãåóßåò êáé íá åìðéóôåõôïýí äéêÝò ôïõò äçìïêñáôéêÜ åêëåãìÝíåò åðéôñïðÝò áãþíá ãéá íá äéåõèýíïõí ôïí áãþíá áðü äù êáé ìðñïò. Êáé ï áãþíáò
ôïõò äåí óôáìáôÜåé óôçí øÞöéóç ôïõ óêïôåéíïý êáé âñþìéêïõ íïìïó÷Ýäéïõ ðïõ ïé
âáóéêïß ðïõ õðïãñÜöïõí ôçí åéóçãçôéêÞ ôïõ Ýêèåóç åßíáé ïé áñ÷éóáìðïôáñéóôÝò ÓôïõñíÜñáò êáé ÌáíéÜôçò. Ï áãþíáò, åöüóïí øçöéóôåß ôþñá ôï íïìïó÷Ýäéï, èá ðñÝðåé íá ðÜåé ùò ôçí ïëïêëÞóõíÝ÷åéá óôç óåë. 15

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÉÏÕÍÇÓ 2014

Óåëßäá 7

12 ×ÑÏÍÉÁ ÌÅÔÁ ÔÇÍ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÐÑÙÔÏÕ ÔÏÌÏÕ

ÅÊÄÏÈÇÊÅ ÊÁÉ Ï ÄÅÕÔÅÑÏÓ ÔÏÌÏÓ
ÔÇÓ “ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÔÏÕ ÌÏÑÉÁ ÊÁÔÁ ÔÏ
ÌÅÓÁÉÙÍÁ ÔÏÕ É. Ö. ÖÁËÌÅÑÁÕÅÑ
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1

Áí ï ðñþôïò ôüìïò ðåñéÝ÷åé
êýñéá ôçí áðüäåéîç ôçò ìåãÜëçò áëÞèåéáò üôé äåí õðÜñ÷åé
öõëåôéêÞ óõíÝ÷åéá áíÜìåóá
óôçí áñ÷áßá ÅëëÜäá êáé óôç
íÝá, êáèþò êáôáãñÜöåé ôç óáñùôéêÞ êÜèïäï êáé êõñéáñ÷éêÞ åãêáôÜóôáóç ôïõ óëáâéêïý
óôïé÷åßïõ óôçí åëëçíéêÞ ÷åñóüíçóï, ï äåýôåñïò ïëïêëçñþíåé áõôÞí ôçí åéêüíá ìå ôçí
êáôáãñáöÞ ôïõ áëâáíéêïý åðïéêéóìïý êáé ìÝóá áðü ôçí ßäéá ôçí áöÞãçóç áðïäåéêíýåé
üôé äåí õðÜñ÷åé ïýôå ðïëéôéóôéêÞ óõíÝ÷åéá áñ÷áßáò êáé íÝáò
ÅëëÜäáò, êáèþò ç øõ÷Þ êáé ôï
ðíåýìá ôçò óýã÷ñïíçò ÅëëÜäáò âñßóêåôáé óôï ýóôåñï ÂõæÜíôéï êáé óôçí ïñèïäïîßá.
Ç Ýêäïóçôïõ â’ ôüìïõ îåêéíÜåé ìå Ýíá ðïëý ìéêñü åéóáãùãéêü óçìåßùìá ôïõ ìåôá-

öñáóôÞ. Áêïëïõèåß Ýíáò åêðëçêôéêüò Ýíôïíá ðïëéôéêüò
ðñüëïãïò ôïõ ÖáëìåñÜõåñ, ðïõ
åßíáé ôüóï âáèýò êáé ôüóï ðñïöçôéêüò, þóôå íïìßæåé êáíåßò
üôé ãñÜöôçêå óÞìåñá. ÁìÝóùò
áêïëïõèåß ôï ôüóï åðéóôçìïíéêÜ ìåèïäéêü, éóôñéêïöéëïóïöéêÜ âáèý êáé óõíáñðáóôéêü
óôçí ÝêèåóÞ ôïõ äåýôåñï ìÝñïò ôçò Éóôïñßáò ôçò ×åñóïíÞóïõ ôïõ ÌïñéÜ. Áõôü ðéÜíåé
ðåñßðïõ 400 ðõêíïãñáììÝíåò
óåëßäåò ìáæß ìå ôá óýíôïìá
ðñáãìáôïëïãéêÜ ó÷üëéá ôïõ
ìåôáöñáóôÞ. Ðáñüëç ôç ÝêôáóÞ ôïõ äýóêïëá Ýíáò áíÞóõ÷ïò íåïÝëëçíáò ìðïñåß íá ôï
äéáêüøåé, áí áñ÷ßóåé íá ôï äéáâÜæåé êõñßùò ãéáôß áíáêáëýðôåé äéáñêþò ìðñïóôÜ ôïõ ìéá
Üãíùóôç ÷þñá.
ÌåôÜ ôïí ôüìï áõôü õðÜñ÷åé
Ýíá áñêåôÜ åêôåôáìÝíï êåßìåíï ðïõ åßíáé ãñáììÝíï áðü ôï

óýíôñïöü ìáò Çëßá Æáöåéñüðïõëï, ðïõ ôï ïíïìÜóáìå
ÐñïóÜñôçìá. Áõôü ôï êåßìåíï ãñÜöôçêå êõñßùò ãéá Ýíá
ëüãï: Ãéáôß üëï ôï âéâëßï êáé
éäéáßôåñá ï ðñüëïãïò ôïõ ÖáëìåñÜõåñ ðïõ ãñÜöôçêå 180 ÷ñüíéá ðñéí, åßíáé ôüóï áðïôåëåóìáôéêÜ äéåéóäõôéêüò êáé ôüóï ùìüò óôçí áðïêÜëõøç êáé
ôçí ðåñéãñáöÞ ôùí âáóéêþí
íåïåëëçíéêþí åèíéêþí åëáôôùìÜôùí, þóôå Ýíáò áíáãíþóôçò ìðïñåß íá ìåßíåé ìå ôçí
åíôýðùóç üôé åðß 180 ÷ñüíéá
äåí Ý÷ïõìå êïõíçèåß ïýôå ñïýðé ðñïò ôá ìðñïò. ÄçëáäÞ êéíäõíåýåé ìáæß ìå ôçí ðïëýôéìç
ãíþóç ðïõ èá áðïêôÞóåé íá
áðïãïçôåõôåß ó÷åôéêÜ ìå ôï
ìÝëëïí ôçò ÷þñáò ôïõ êáé íá
õðïíïìåõôåß ç äéÜèåóÞ ôïõ íá
ðáëÝøåé ãé áõôü Þ áêüìá ÷åéñüôåñá ìðïñåß íá õðïêýøåé óå
èåùñßåò ðåñß èñçóêåõôéêïý êáé

ðïëéôéóôéêïý íôåôåñìéíéóìïý
ôýðïõ ×Üíôéãêôïí, èåùñßåò
êñõöïñáôóéóôéêÝò ðïõ åßíáé åíôåëþò îÝíåò ðñïò ôï ðíåýìá
ôïõ ÖáëìåñÜõåñ. Ôï ÐñïóÜñôçìá ëïéðüí åðé÷åéñåß êõñßùò
íá áðïäåßîåé üôé ç ôüóï ôñïìáêôéêÞ ïìïéüôçôá ôçò óçìåñéíÞò êáôáóôñïöéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò ôïõ åëëçíéêïý êñÜôïõò ìå åêåßíçí ôçò åðï÷Þò ôïõ
Ö. äåí ïöåßëåôáé óå ìéá êáôáñáìÝíç ðïëéôéóôéêÞ ìïßñá ôïõ,
áëëÜ ðñþôïí óôç ÷ñÞóç Þ
óôçí áíÜóõñóç ôùí õðáñêôþí
âõæáíôéíïãåíþí áäõíáìéþí
êáé åëáôôùìÜôùí ôïõ Ýèíïõò
áðü ôçí ôóáñéêÞ ôüôå Þ ôç íåïôóáñéêÞ óÞìåñá Ñùóßá (êáé
åíäéÜìåóá áðü êÜèå Üëëï éìðåñéáëéóìü), êáé äåýôåñïí óôï üôé ï âáóéêüò êáé ìüíéìïò öïñÝáò áõôþí ôùí åëáôôùìÜôùí
äåí åßíáé ï ãåíéêÜ óýã÷ñïíá áíåðôõãìÝíïò åëëçíéêüò ëáüò

áëëÜ ç íåïåëëçíéêÞ Üñ÷ïõóá
ôÜîç êáé ôï óÜðéï êñÜôïò ðïõ
áõôÞ ïéêïäüìçóå ìÝóá áðü ôï
’21.
Ç Ýêäïóç êáé áõôïý ôïõ ôüìïõ ðñïóðáèÞóáìå üóï ìðïñïýóáìå íá åßíáé ðñïóåãìÝíç
êáé óôï õëéêü ôçò ìÝñïò, äçëáäÞ óôçí ðïéüôçôá ôïõ ôõðþìáôïò, óôçí ðïéüôçôá ôïõ
÷áñôéïý, óôçí åõêïëßá óôï äéÜâáóìá êëð. Ç ôéìÞ ôïõ âéâëßïõ óôï âéâëéïðùëåßï “Ðïëéôåßá”, óôï ïðïßï ðñþôá ôï äþóáìå, ôïðïèåôÞèçêå óôá 15,40 Åõñþ. Èá êïéôÜîïõìå íá ðÜåé óå
ðåñéóóüôåñá âéâëéïðùëåßá áðü üóá ï ðñþôïò ôüìïò, ï ïðïßïò èá óõíå÷ßóåé íá äéáôßèåôáé ðáñÜëëçëá ìå ôïí äåýôåñï.
Äçìïóéåýïõìå ðáñáêÜôù
ãéá ôïõò áíáãíþóôåò ôçò
åöçìåñßäáò ôïí Ðñüëïãï ôïõ
ÖáëìåñÜõåñ.
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ÐÑÏËÏÃÏÓ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁ
Για δυο πράγματα συμφωνούν σήμερα
στην Ευρώπη. Πρώτον, ότι την εξέγερση του
ελληνικού λαού δεν την άναψε τόσο η δυσαναλογία της τούρκικης διοίκησης σε σχέση
με το μορφωτικό επίπεδο και τις κοινωνικές
συνθήκες των χριστιανών υπηκόων της Ελλάδας, όσο κυρίως μια φωτιά που την έβαλαν απέξω, όπως στα 1770, και, επομένως,
δεν είναι έργο αποκλειστικά του λαού, αλλά
ενμέρει και των ξένων. Δεύτερον, ότι, χωρίς
τη βίαιη επέμβαση Δυνάμεων που λειτουργούσαν ως ρυθμιστές, η απόπειρα να αλλάξει
στην Ελλάδα η διακυβέρνηση της χώρας θα
ναυαγούσε εντελώς κι αυτή τη φορά και ο
χριστιανικός πληθυσμός των περιοχών που
είχαν παρασυρθεί σε μια επιχείρηση που
υπερέβαινε κατά πολύ τις δυνάμεις τους δε
θα είχε αποφύγει τη μοίρα που έχουν οι ηττημένοι στασιαστές. Ένα τρίτο σημείο φοβούνται ακόμη να το ομολογήσουν, αλλά σύντομα η αναγκαιότητα θα τους υποχρεώσει
να το κάνουν, να παραδεχτούν δηλαδή ότι
στην Ελλάδα, όπως είναι τώρα, δεν μπορούν
να βρεθούν ακόμη αρκετά σε αριθμό και ισχύ στοιχεία, για να συγκροτηθεί ανεξάρτητο
βασίλειο. Η Ελλάδα είναι μόνο θραύσμα, μόνο γκρεμισμένα συντρίμμια από τον κολοσσό της τούρκικης αυτοκρατορίας βλέπει κανείς, τα οποία μάταια η τέχνη των ανθρώπων
πασχίζει να συνενώσει και να φτιάξει απ’ αυτά ένα κανονικό οικοδόμημα: ασμίλευτο, άψυχο θραύσμα μαρμάρου, στο οποίο δεν
είναι σε θέση να εμφυσήσει νέα ζωή ούτε καν
ένας πιο ενθουσιώδης Πυγμαλίων. Το μόνο
που μπορεί να κάνει η βία που δημιούργησε
την Ελλάδα είναι να διατηρήσει με δυσκολία
την ύπαρξή της. αλλά στο τέλος η βία κουράζεται και κανένα κράτος δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν παράγει από μόνο του τα στοιχεία
της ζωής. Η Ελλάδα όμως δε ζει με δικά της

μέσα, γιατί δεν έχει αρκετή δύναμη ούτε αυτοάμυνας ούτε αυτοκυριαρχίας. Ξένο χρυσάφι πληρώνει ακόμη κάθε χρόνο την αμφίβολη υπακοή των κυβερνητών της και η μονιμότητά τους δεν έχει καμιά άλλη εγγύηση
παρά μόνο τις διαθέσεις των προστατών
τους. Είναι πικρό και πολύ ταπεινωτικό για
την περηφάνεια των ευρωπαϊκών λαών το
φαινόμενο να αναλώνεται ο ενθουσιασμός μισής ηπείρου στη δημιουργία ενός πλάσματος που βαριανασαίνει.
Η καταστροφή επήλθε πριν από τη φυσική της ωρίμανση και δεν μπορεί να φέρει τους
προσδοκώμενους καρπούς. Γι’ αυτό οι Έλληνες άρχισαν κιόλας να κουράζουν την Ευρώπη και πολλοί άλλοτε ένθερμοι υποστηρικτές της υπόθεσής τους έχουν γίνει σήμερα
χλιαροί και αδιάφοροι, αν όχι απόλυτα εχθρικοί, γιατί ούτε μια από τις διθυραμβικές τους
προσδοκίες δεν πραγματοποιήθηκε και -αν
θέλει ν’ ακούσει κανείς την αλήθεια- ούτε
μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Μα πώς!, ακούγεται συχνά το παράπονο, βοήθησαν
τους Έλληνες, αυτό το λαό των καλλιτεχνών,
των ηρώων και των σοφών, προσφέροντας
χρήμα και αίμα και ενμέρει παρά τις προειδοποιήσεις των παλαιών πολιτικών, να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους και τους παρέστησαν ως τον πυρήνα στον οποίο προσχωρούν χωρίς ενδοιασμούς και σε πολύ λίγο διάστημα όλες οι ελληνόφωνες και ελληνορθόδοξες φυλές της τουρκικής αυτοκρατορίας, για να επεκτείνουν τα σύνορα του νεόδμητου κράτους μέσω της πίεσης της φυσικής δύναμης, για να αποκτήσουν πολιτική
βαρύτητα και πνευματική ισχύ και να καταλάβουν, τελικά, ως αντίπαλον δέος στην υπεροχή των βόρειων, τον κενό χώρο της τουρκικής αυτοκρατορίας. Αλλά, δείτε, οι αστραπές της πνευματικής υπεροχής των Ελλήνων

ούτε τώρα θέλουν να
βγουν από το σκοτάδι και
οι αχάριστοι πόρρω απέχουν από το να εγκαταλείψουν τα Ηλύσια Πεδία
στον Κάυστρο και το Μαίανδρο, τους καταπράσινους λόφους στον Ελλήσποντο, την κοιλάδα των
Τεμπών και τους κήπους
στο Βόσπορο και να τραβήξουν για την Ελλάδα. ίσα-ίσα, φεύγουν από το έδαφος της κλασικής Ελλάδας, από τη χώρα της
ελευθερίας, για να ξαναστρατοπεδεύσουν στη
σκιά του τούρκικου θρόνου και να πληρώσουν νέους φόρους στους παλιούς καταπιεστές της Ελλάδας. Αυτό είναι το παράπονο της εποχής μας
και το κομματικό πνεύμα
το εκμεταλλεύεται πολλαπλά, για να κατηγορήσει έντιμους και συνετούς άνδρες, στους οποίους ανατέθηκε η διοίκηση του νεαρού κράτους, και
μάλιστα για να θεωρήσει τα απροσδόκητα
δεινοπαθήματα της χώρας γελοιοποίηση
μιας από τις πιο ισχυρές και γενναίες φυλές
της Γερμανίας, σαν να ήταν “πολύ φλεγματική, πολύ αργόστροφη” και, κατά κάποιο
τρόπο, ανίκανη να αντιληφθεί την αποστολή
της και να ενθρονίσει το νέο ελληνισμό στο
Μοριά.
Όλες όμως οι πλάνες, οι ριζικές διαφορές
και τα λάθη πηγάζουν εδώ πολύ λιγότερο από τους ανθρώπους. ίσα-ίσα, προέρχονται

από την προέλευση της εξέγερσης και από
το βασικό αξίωμα πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η επέμβαση των Ευρωπαίων στο ελληνικό ζήτημα. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, στο
βαθμό που διαμορφώθηκε, καθοδηγήθηκε
και εκφράστηκε από τους μορφωμένους, αμέσως μόλις ξέσπασαν οι ταραχές αποφάνθηκε ότι όχι μόνο αναγνωρίζει στην ελληνική
επανάσταση μια ζύμωση βγαλμένη από εσωτερική αναγκαιότητα και, επομένως, έντονα
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δημιουργική, αλλά και διακρίνει, επιπλέον,
στις εξεγερμένες μάζες τουλάχιστον τους Έλληνες της εποχής του Παυσανία και του Πλίνιου, που το αρχαίο τους μεγαλείο έχει μεν
καταβυθιστεί, αλλά παρόλ’ αυτά “illam veram
et meram Graeciam” του αρχαίου κόσμου,
ένα λαό που ακόμη και τότε δεν είχε υποστεί
επιμιξίες και ο οποίος ξεπρόβαλε ως ενιαίο
σύνολο, οροθετημένος ολόγυρα και στη βασική του μορφή υψωμένος πάνω από τα άλλα έθνη της γης. ένας λαός στον οποίο ο Πλάστης της φύσης χάρισε ως αποκλειστική κληρονομιά το λεπτό γούστο και την αίσθηση
του ωραίου. Αυτό το καλλιτεχνικό πνεύμα νόμιζαν πως είχε γίνει ένα σώμα και μια ψυχή με
τη φύση της ελληνικής φυλής, πως ήταν μάλιστα η ίδια η ουσία της και πως μπορούσε
να αφανιστεί μόνο αν αφανιζόταν ταυτόχρονα και ο λαός. Αυτόν όμως το λαό με το δημιουργικό του πνεύμα και την αρχαία του
ελαστικότητα τον είχε μέχρι τότε καταβάλει
μόνο μία ξένη εξουσία, και η αρχέγονη φυσιογνωμία του θα ξεπροβάλει ξαφνικά με λαμπρότητα, αφού πρώτα καθαρίσει και πετάξει την οθωμανική βρωμιά, και θα κυκλοφορήσει εκ νέου στον πολιτισμένο κόσμο ως
νόμισμα που τιμά τους λαούς. Αυτή η πεποίθηση περί μη εξασθένισης του ελληνισμού
ήταν τόσο γερά εδραιωμένη στην κεντρική
Ευρώπη, τόσο αποκλειστική και μισαλλόδοξη, ώστε ο μορφωμένος εκδότης της Λευκοθέας, ακόμη και ορισμένες σημειώσεις που
παραθέτουν ο Τσάντλερ, o Kαστελάν και ο
Λικ ότι στην Ύδρα και σε άλλα σημεία της
Ελλάδας υπάρχουν μη Έλληνες, τις θεώρησε
ανενδοίαστα φημολογία, ονειροφαντασιά και
αυταπάτη. Η ανοησία εκείνων των ημερών
ήταν τόσο μεγάλη, που οι ναύτες και οι καπεταναίοι της Ύδρας έπρεπε, λόγω της σπάνιας τόλμης και της επιδεξιότητάς τους στα
ναυτικά, να είναι απαραιτήτως Έλληνες, “αφού έναν Αλβανό ήταν αδύνατο να τον διακρίνουν τέτοιες ιδιότητες”. Οι επικεφαλής της
χορωδίας τότε τίποτε δεν έβλεπαν και δεν κήρυτταν ως θαύμα και, σαν να μην έφτανε το
συνηθισμένο μέτρο ανθρώπινης σοφίας για
να κυβερνήσει την αναστημένη από τον τάφο
αρχαία Ελλάδα, προσδοκούσαν με εναγώνια
περιέργεια στρατηγούς και πολιτικούς υψηλότερης τέχνης που να ανασταίνονται, χωρίς
αμφιβολία, από τη ζύμωση αυτού του “εξαιρετικού λαού” και οι οποίοι μπροστά στην έκπληκτη Ευρώπη θα έπρεπε να ανανεώσουν
τα θαύματα της αρχαίας εποχής. Μόνο που
η επανάσταση στη μακρά, αιματηρή της πορεία δεν επέδειξε στη σκηνή ένα ταλέντο υπέρτερο, το οποίο να κυριεύει το έθνος και
διαπλάθοντάς το να το παρασύρει μαζί του.
ο ελληνικός λαός φαινόταν πνευματικά νεκρός, μια μάζα ανομοιογενής, απολίτιστη και
ακαλλιέργητη, μέσα στην οποία δεν είχε εισχωρήσει ούτε μια σπίθα κλασικής ζωής.
Αυτό το ελληνικό χάος αναπνέει μόνο τη
ζωή που του έχουν υπαγορεύσει οι ευρωπαίοι μονάρχες και ανήκει ολοκληρωτικά
στην Ευρώπη, που το διέσωσε και το ρυμούλκησε σαν ναυάγιο τσακισμένο από τη
θύελλα. Το φωτοστέφανο των απογόνων του
Περικλή, του Πραξιτέλη και του Πλάτωνα, με
το οποίο είχαν περιβάλει τους Μοραΐτες και
τους Ρουμελιώτες οι ενθουσιώδεις φίλοι
τους, λιώνει μπροστά στα μάτια μας και γίνεται καπνός και, μαζί με την ολοκληρωτική
εξάλειψη της αρχαιοελληνικής εθνικής οντότητας, διακρίνεται κάθε μέρα όλο και πιο
καθαρά ο εσωτερικός διαχωρισμός του λαού, οι δυο μεγάλες φατρίες των Σλάβων και
των Αρναούτηδων. Τώρα είναι σε όλους γνωστό ότι η αίσθηση της τέχνης και του ωραί-

ου -το χαρακτηριστικό γνώρισμα του αρχαίου ελληνισμού- λείπει εντελώς από τους Νεοέλληνες. η φύση τούς έχει αρνηθεί αυτό το
χάρισμα, όπως στους Τούρκους και στους
Μογγόλους.
Αλλά, αν λείπει απ’ αυτούς οποιαδήποτε
αρχαία φυσιογνωμία, τότε πού είχε την έδρα
του ο ζωτικός πυρήνας, το καθαυτό εθνικό,
με το οποίο αντιστάθηκαν στη διαβρωτική
δύναμη του μωαμεθανισμού, η οποία ενεργούσε επί αιώνες, και διατηρήθηκαν ως συνονθύλευμα λαών διακριτό από τους Οθωμανούς; Αυτή η υπηρεσία οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ελληνική Εκκλησία. Το
στοιχείο που τους διατήρησε δεν ήταν ούτε
το αίμα ούτε η ανάμνηση ούτε η τέχνη ούτε ο
ναός. αυτά που τους διατήρησαν και τους
διατηρούν μέχρι σήμερα είναι η κοινή θεία
λειτουργία, οι εφτά Οικουμενικές Σύνοδοι, η
κατατρόπωση της δυναστείας των εικονοκλαστών, ο αυτοκράτορας-θεός και ο πατριάρχης της Ισταμπούλ μαζί με τους μοναχούς
του και την εκκλησιαστική του πειθαρχία. Το
επαναλαμβάνουμε: Όχι Έλληνες με λεπτό γούστο, αλλά ρωμιοί χριστιανοί, μαθητές της ανατολικής Εκκλησίας επέζησαν από τις θύελλες και στέκονται τώρα στην πύλη της ηπείρου μας, για να ζήσουν τη δική τους ζωή.
Αυτό όμως οφείλεται απόλυτα στο δόγμα,
που έχει συγχωνευθεί με την ψυχή και το αίμα αυτών των ανθρώπων τόσο βαθιά, ώστε
απέναντί του η μεγάλη αδικία των Τούρκων
έγκειτο όχι στην καταπιεστική τους κυριαρχία, αλλά στη μουσουλμανική τους θρησκεία. Αν οι σουλτάνοι μαζί με το θρόνο των Κομνηνών και των Παλαιολόγων είχαν δεχθεί και
τη θρησκεία τους, τότε αυτό θα αποτελούσε
ανασύσταση της έννοιας της μετανάστευσης
των λαών και μια εξέγερση στην Ελλάδα θα
ανήκε στη σφαίρα του απίθανου: τους Τούρκους θα τους βλέπαμε ως αρχαίους Έλληνες, όπως πριν απ’ αυτούς τους Βούλγαρους
και τους Αλβανούς. και το εχθρικό χάσμα μεταξύ αυτής της χριστιανοελληνικής αυτοκρατορίας των Τούρκων και της χριστιανολατινικής Δύσης θα είχε γίνει τόσο βαθύ, τόσο αδύνατο να καλυφθεί και αιώνιο όσο και το
χάσμα μεταξύ των θρησκειών της Ρώμης και
της Μέκας. Έτσι εξηγείται και το ότι οι έλληνες πρόκριτοι, ιδίως των νησιών, από τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν κυβερνώνται άμεσα
εθνικά, δηλαδή από την ανατολική Εκκλησία, συχνά λυπούνται που αποσκίρτησαν από
την τούρκικη αυτοκρατορία και την αποσκίρτησή τους από την Ισταμπούλ τη θεωρούν περίπου εθνική συμφορά. κι αυτό γιατί
μέσα τους αισθάνονται πολύ βαθύτερα πληγωμένοι από την παρουσία των αιρετικών
Φράγκων παρά από το κάλεσμα για προσευχή που έκανε παλιότερα ο μουεζίνης στο μιναρέ της Τριπολιτσάς και από το μαστίγιο
που κουνούσε πάνω από τα κεφάλια τους η
αναξιοπρεπής γι’ αυτούς εξουσία των βεζίρηδων.
Η αληθινή όμως ζωή των Ελλήνων συνίσταται στην ανεξάλειπτη αποστροφή και περιφρόνηση που νιώθουν για τους Δυτικούς, για
τα δόγματά τους, για το χαρακτήρα και τις
συνήθειές τους. Ανάμεσα σ’ αυτούς τους ανθρώπους και στους Ευρωπαίους η ίδια η
φύση ύψωσε ένα αιώνιο φράγμα και, για να
ζήσει κανείς μ’ αυτό το λαό, πρέπει, κατά κάποιο τρόπο, να αφανίσει τον ίδιο του τον εαυτό και να γίνει ο ίδιος Έλληνας στην πίστη
και στο ήθος, στο μίσος και στην αγάπη.
Στην ανεκτική μας Ευρώπη, που πολύ καιρό ταλαιπωρήθηκε από τις θρησκευτικές αντιπαραθέσεις, το νόημα μιας τέτοιας φράσης δε θα το καταλάβουν όλοι εύκολα και
αυτό το ζήτημα πρέπει απλώς και μόνο ν’
αφήσουμε να το κρίνει ο χρόνος, που όλα τα

αποκαθιστά στις σωστές τους διαστάσεις και
ήταν ανέκαθεν μοναδικός δάσκαλος των ασυλλόγιστων. Ούτε κατακρίνουμε τον ελληνικό λαό γι’ αυτό που είναι. αντίθετα, θέλουμε
να επιστήσουμε την προσοχή εκείνων από
τους οποίους εξαρτάται η υπόθεση αυτή στη
διεισδυτική δύναμη της θρησκείας, δύναμη
που μέχρι τώρα δεν έχει εκτιμηθεί όσο θα
‘πρεπε, και να δείξουμε ότι ένας λαός, ακόμη
κι αν είναι πολιτικά διχασμένος, αστοιχείωτος σαν βάρβαρος και ηθικά κακός, παρ’
όλ’ αυτά είναι ανεπίτρεπτο να περιφρονείται,
μόλις, ενθουσιασμένος από μια δογματική ιδέα, τη διαχειρίζεται, κατά κάποιο τρόπο, ως
ιδεολογικό επίκεντρο και εστία ζωής. Αυτή
όμως η εστία ζωής του ελληνικού λαού αισθητοποιήθηκε στις πόλεις Ισταμπούλ και
Μόσχα. εκεί αναπνέει και σκέφτεται ο Έλληνας, εκεί είναι το θυσιαστήριο και το πραιτώριό του, εκεί στρέφονται τα αισθήματα όλων
των πιστών της ανατολικής Εκκλησίας από
το Μοριά, τον ποταμό Νείλο, την Ιορδανία,
τον Ορόντη, την έρημο της Παλμύρας, την
Κύπρο και την Καραμανία. εκεί συναθροίζονται οι σφυγμοί όλων των Ρωμιών και από
κει εκπορεύονται. Όλες αυτές οι περιοχές,
που τις χωρίζουν βουνά και θάλασσες, αλλά
ηθικά είναι συμπαγείς και συναφείς, είχαν
κληθεί στο μεγάλο έργο της εξέγερσης. Μόνο
που η φυσική τάξη του κόσμου, η οποία σε
όλα τα πράγματα προχωρεί με συνέπεια και
με σοφή οικονομία, άφησε μόνο ένα κομμάτι
αυτού του γιγάντιου σώματος να πετύχει τον
επιδιωκόμενο σκοπό. Αυτό όμως το κομμάτι, δυσαρεστημένο μέσ’ στην απομόνωσή του,
αντιστέκεται σε νέες συμπάθειες και ξαναστρέφεται φανερά προς τις δύο εστίες της
ζωής του.
Συνετοί άνδρες το αντιλήφθηκαν αυτό έγκαιρα και επιδίωξαν να αντιμετωπίσουν το
κακό αποκόπτοντας τη σχέση μεταξύ του
νέου βασιλείου και του παλαιού πατριαρχικού θρόνου της Κωνσταντινούπολης. Το μέτρο αυτό ήταν επί της αρχής απόλυτα σωστό και επίκαιρο. αλλά χωρίς υποκατάστατο, με ένα διάταγμα, μπορούν να γίνουν κομμάτια οι συμπάθειες που προκύπτουν από
το συναίσθημα και την αναγκαιότητα; Με τα
αμέτρητα οργανικά τους διατάγματα, που έκαναν κομμάτια όλα τα νήματα της ζωής των
δήμων του Βυζαντίου, στη θέση του λάβαρου του Κωνσταντίνου και στη θέση της Αποκάλυψης παρουσίασαν σ’ αυτό το λαό άλλοτε ένα πεθαμένο φάντασμα, το οποίο ονόμασαν ελληνισμό, και άλλοτε την ελευθερία
με το ένδυμα της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας ως σημαία, γύρω από την οποία όφειλαν
να στοιχηθούν τα από πολιτική και ηθική άποψη απορφανισμένα στοιχεία και να ενωθούν σε ένα διαρθρωμένο σώμα. Κάθε μέρα
δείχνει το αποτέλεσμα αυτών των δύο γιατρικών που επιχειρήθηκαν εναλλάξ. Η επανάσταση έκανε μόνο μια παύση, είναι ακόμη
βαθιά ριζωμένη στις καρδιές τους και μπορεί να πετύχει και θα πετύχει το φυσικό της
στόχο μόνο αν αποκτήσει μια βάση υλικά ευρύτερη και λαϊκότερη. Ποιος μπορεί να πει
πώς, πότε και με ποιον θα πραγματοποιηθεί
αυτό; Απ’ όσο όμως μπορούμε να γνωρίζουμε, σήμερα απ’ άκρου σ’ άκρο στην Ελλάδα
επικρατεί η εξής σκέψη: “Με υπομονή και
επιμονή αντισταθήκαμε στις επεμβάσεις του
μωαμεθανισμού, και εντέλει θα αντισταθούμε ακόμη και στους Φράγκους και στην οντότητά τους”. Δεν ήταν μεγάλο σφάλμα που
κατασκεύασαν και έθρεψαν αυτά τα φρονήματα στην ψυχή του ελληνικού λαού και, πολύ περισσότερο, δεν την χόρτασαν και, κατά
κάποιο τρόπο, δεν την διαπότισαν παίρνοντας μέτρα έξυπνα, που να τα διαπνέει το
πνεύμα του Βυζαντίου;
Αλλά προτού καλά-καλά εκστομιστεί η απελευθέρωση αυτού του νέου βασιλείου από το τουρκικό κρατικό μόρφωμα, στην Ευρώπη σκέφτονταν ήδη ελληνικό προϋπολογισμό, νεοσύλλεκτους, στρατιωτικές στολές
και φορολογικούς καταλόγους και άρχισαν
να υπολογίζουν ποιοι διοικητικοί πειραματισμοί και ποιες θεωρίες για την ευημερία μιας
χώρας πρέπει να εφαρμοστούν εκεί, ποιες
υλικές και πνευματικές απολαύσεις θα μπο-
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ρούσαν να αντλήσουν απ’ αυτό το νέο Ελντοράντο. Φαντάζονταν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να πάρει την οποιοδήποτε πολιτική
μορφή ακριβώς όπως μια άλλη ευρωπαϊκή
χώρα, με τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια μέσα
βοήθειας, με τις ίδιες αρετές και τα ίδια ελαττώματα, κυρίως όμως με την ίδια υπομονή,
τους ίδιους εκλεπτυσμένους τρόπους και την
ίδια μειλιχιότητα -εύκαμπτο υλικό για τους
πειραματισμούς μοντέρνων πολιτικών. Επιπλέον, Έλληνες κάθε ηλικίας, συχνά διαπνεόμενοι πολύ περισσότερο από πνεύμα μηχανορράφου παρά από τη λαχτάρα της μάθησης και από ειλικρινή φιλοπατρία, και καθώς είχαν μεταφυτευτεί ενμέσω της ανατολίτικης βαρβαρότητας και διαφθοράς στην περιοχή την οποία φώτιζε η Δύση, έφεραν στην
πατρίδα τους τις χίμαιρες ελληνικών Δημοκρατιών, φιλελεύθερων πολιτευμάτων, Συντακτικών Συνελεύσεων και τα υπόλοιπα απατηλά οράματα της νέας διεθνούς τάξης, σαν
να είχαν περάσει ήδη οι συμπατριώτες τους
απ’ όλες τις φάσεις των κοινωνικών μετασχηματισμών και να είχαν γίνει, όπως οι κάτοικοι
της Βρετανίας και της Γαλλίας αφού είχαν
περάσει όλες τις δοκιμασίες, κατάλληλοι να
απολαύσουν και να ασκήσουν τα πιο υψηλά
πολιτικά δικαιώματα. η λαϊκή όμως μάζα δεν
καταλαβαίνει αυτούς τους αποστόλους ξενόφερτων απατηλών θεωριών και τις στέλνει
από κει που ήρθαν. είναι σαν σαπουνόφουσκες που επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού χωρίς ν’ αφήσουν ίχνη.
Πόσο γρήγορα οι Βαταβοί και οι Βορειοαμερικάνοι επαναστάτες απέκτησαν στο παρελθόν πλούτο, αίγλη και δύναμη! Αντίθετα,
πόσο άθλια και ατροφική είναι αυτή η Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια ειρήνης! Ο πληθυσμός της φθίνει και οι πόροι της δεν αυξάνονται, αν και η Ευρώπη έχυσε ποταμούς
από το χρυσάφι της στον κενό πίθο των Δαναΐδων. ασφαλής απόδειξη ότι εκεί κανείς δεν
ήταν έτοιμος να απολαύσει και να διαχειριστεί την ελευθερία και ότι ο ελληνικός λαός
δεν είναι, από πολιτική άποψη, περισσότερο
ώριμος απ’ ό,τι οι Μοσχοβίτες του Κιέβου
και του Βλαντίμιρ ή οι Βλάχοι του Ιασίου και
του Βουκουρεστίου. ότι βρίσκεται ακόμη
στην ίδια βαθμίδα με την Ευρώπη του ΙΒ΄
αιώνα, όταν η σημαία του σταυρού ήταν το
πολεμικό λάβαρο όλων και η Ιερουσαλήμ ο
στόχος όλων των πόθων. Το ορμέμφυτο τέτοιων λαών είναι η γνήσια μοναρχία. Μια δίκαιη και σύμφωνη με τη χριστιανική αυστηρότητα, αλλά απόλυτα εθνική εξουσία, πρέπει να αποκαθάρει αυτήν την ex abrupto ξεχαρβαλωμένη Ελλάδα και να την προετοιμάσει επί μακρόν, ώστε στο μέλλον να εισέλθει
στην κοινότητα των ευρωπαϊκών κρατών και
να υιοθετήσει τη δική τους μορφή διακυβέρνησης. Αν όμως το θεωρεί κανείς περιττό να
δώσει στην ελληνική πολιτική αυτήν την κατεύθυνση και αισθάνεται ήδη αρκετά ευτυχής που έχει μια εξουσία όπως αυτή είναι
τώρα, τότε για το ατομικό του συμφέρον απαξιοί και να εξασφαλίσει τα μέσα θεραπείας
και όσα με αγώνες έχουν αποκτηθεί. “Να κυβερνάτε όπως οι Τουρκο-Ρώσοι, αλλά να ντύνεστε και να έχετε πίστη όπως οι Έλληνες”,
θα ήταν, μ’ αυτό το πνεύμα, το μικρό, μοναδικό και πλήρες εγκόλπιο γι’ αυτούς που θέλουν να υφίστανται ως εξουσία στην Ελλάδα.
Η παγκόσμια, μάλιστα, κατάσταση έχει ρυθμίσει έτσι τα πράγματα, ώστε από τον Αρχάγγελο17 μέχρι το ακρωτήρι Ματαπά να κυριαρχεί μία πίστη, ένας νόμος, μία πρακτική,
μία και η αυτή κινητήρια δύναμη. Κι όποιος
εναντιώνεται σ’ αυτή την τάξη πραγμάτων μαραζώνει ο ίδιος ή βουλιάζει στη δίνη. Καμιά
ευεργεσία -να είστε πεπεισμένοι γι’ αυτό- δεν
πρόκειται να συμφιλιώσει ειλικρινά τους Έλληνες με τους αλλόθρησκους λαούς. και όλα
όσα έκαναν και ακόμη κάνουν οι Ευρωπαίοι
γι’ αυτούς οι ανατολίτες αυτοί -που, σύμφωνα με την ιδέα που έχουν για τον εαυτό τους,
είναι οι μοναδικοί αληθινοί χριστιανοί και, όπως άκουσαν από μας, νόμιμοι απόγονοι των
αρχαίων Ελλήνων- τα βλέπουν ως φόρο τον
οποίο πληρώνει εν είδει οφειλής στους δασκάλους της η αιρετική και ηλίθια Δύση. Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν σχηματίσει
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αυτοί οι άνθρωποι, η Ελλάδα είναι κάτι σαν
ευρωπαϊκό ίδρυμα αναπήρων, ένα γενικό παγκόσμιο Πρυτανείο, στους κατοίκους του οποίου όλοι οι λαοί της γης που διαβάζουν την
Ιλιάδα έχουν την υποχρέωση να στέλνουν τρόφιμα και επαίνους, παρέχοντάς τους έτσι μια
γεμάτη τιμές, αλλά οκνηρή και ξέγνοιαστη ζωή.
Μπορεί να είναι κανείς ειλικρινής φίλος της
ελληνικής υπόθεσης έστω κι αν δεν πιστεύει
ότι οι Έλληνες στον τελευταίο πόλεμο αγωνίστηκαν πιο γενναία απ’ οποιονδήποτε άλλο λαό
στη γη. Ακόμη και αν θεωρεί κανείς, από το
ένα μέρος, δικαιωματικά ήρωες τους Αλβανούς του Σουλίου και της Ύδρας, ωστόσο αυτό που έκαναν αυτοί το είχαν ήδη κάνει πριν
απ’ αυτούς εκατό λαοί. γιατί η ανδρεία και η
απεγνωσμένη άμυνα, όταν το απαιτεί η ανάγκη, είναι κοινό αγαθό του ανθρώπινου γένους
κι όχι αποκλειστικό προνόμιο των κατοίκων
της Αλβανίας και της Ρούμελης, όπως θέλουν
τώρα να το παρουσιάσουν. Οι αδελφοί με τους
Έλληνες λαοί του Μαυροβούνιου και της Σερβίας πέτυχαν στην ξηρά πολύ λαμπρότερα πολεμικά κατορθώματα κατά των Τούρκων απ’
όλους μαζί τους Βλάχους και τους κλεφτοκαπεταναίους κατά τον απελευθερωτικό πόλεμο. γιατί κανένα από τα γεγονότα συνολικά του
ελληνικού αγώνα δεν μπορεί να συγκριθεί με
την ήττα του Αλήπασα στο Μαυροβούνιο (22
Σεπτ. 1795) και με τις ένδοξες μέρες του Βαρβάριν και της Νίσσας στη Σερβία (1810). Έλληνες της Βαράσοβας, της Κράκοβας και της
Γλόγοβας, κοιτάξτε τους ομοαίματους αδελφούς σας στη Γιαγκοντίνα, στο Κραγκούγεβατς, στο Μοράβα. δεν είναι η χώρα τους πιο ακμαία και ο πληθυσμός τους πολυαριθμότερος, πιο μορφωμένος και πολύ πιο έξυπνος
από τον δικό σας; Oι Σέρβοι όμως είχαν αφεθεί μόνοι τους, χωρίς βοήθεια, και ουδέποτε
ξέχασαν ότι, αν ένας λαός θέλει να υψωθεί σε
μια καλύτερη κατάσταση, δεν του απομένει,
σε τελευταία ανάλυση, τίποτ’ άλλο από τα δικά του χέρια και τις δικές του ικανότητες. Σε
σχέση με τις άλλες σαρματικές φυλές του ιλλυρικού τριγώνου εσείς έχετε μόνο το πλεονέκτημα ότι οι βαρβαρικές σας καλύβες είναι
φτιαγμένες πάνω στα ερείπια αρχαιοελληνικών
πόλεων. Γιατί, αν η Σερβία ήταν κι αυτή αρχαιοελληνικό έδαφος, δεν ξέρω αν το βραβείο
της πολιτικής χρησιμότητας θα απονέμονταν
σε σας ή στους υπηκόους του Μίλος. Αν όμως
η Ευρώπη απέστρεφε από σας το προστατευτικό της βλέμμα και επέτρεπε στους Τούρκους να στείλουν τα πλοία και το στρατό τους,
για να ανακτήσουν αυτά που είχαν χάσει, θα
ήσαστε τότε αλήθεια σε θέση, εξυμνημένοι ήρωες, με τις δικές σας δυνάμεις και εγκαταλελειμμένοι από την Ευρώπη, να διατηρήσετε
για πολύ την ανεξαρτησία της πατρίδας σας;
Γιατί όλοι ξέρουν ότι εκείνο το φλογισμένο λαϊκό μίσος με το οποίο μικρές δυνάμεις αντιστέκονται στις μεγαλύτερες υπερδυνάμεις σήμερα έχει σβήσει σ’ εσάς ή, καλύτερα, έφυγε
από τους Τούρκους και στράφηκε εναντίον
της Δύσης, η οποία σας γλίτωσε.
Αυτή η μεταστροφή της κοινής γνώμης είναι
δυσοίωνο σημάδι όχι μόνο για τους ίδιους
τους Έλληνες, αλλά και για τους χειροκροτητές τους στη Δύση, τις υπέρμετρες εκφράσεις
σεβασμού των οποίων αυτή τις διέψευσε και
συνέβαλε όχι λίγο στην απείθειά τους. Μα πώς
μπορεί να πιστέψει κανείς ότι ένας λαός που
έγινε άγριος μπορεί καλοπροαίρετα να επιτρέψει να τον κυβερνήσουν ξένοι, από τους οποίους αυτός λόγω της αρχέγονης ευγενικής του
καταγωγής, της μεγαλοφυΐας του, του πνεύματος και της δόξας του είναι, όπως τον διαβεβαίωσαν αυτοί που τον κολάκεψαν, απείρως ανώτερος; “Τώρα πια ξέρουμε ότι είμαστε Έλληνες”, ακούει κανείς αρκετά συχνά στην
Ελλάδα ανθρώπους των κατώτερων τάξεων να
κομπάζουν, και στο ερώτημα τι είναι καταβάθος Έλληνας να απαντούν: “Οι Έλληνες πρέπει να ήταν ένας λαός που ουδέποτε είχε βασιλιά περισσότερο από 3-5 χρόνια και μετά
πάντα είτε τον σκότωναν είτε τον έδιωχναν”.
Η πηγή αυτών των επονείδιστων προκαταλήψεων βρίσκεται προφανώς στην αντίληψη
που είχαν μέχρι τότε στη Δύση για όσα συνέβησαν στην Ελλάδα τους τελευταίους δεκαπέ-
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ντε αιώνες. Για να ριχθεί ευρύτερα λίγο φως σ’
αυτήν την ιστορική περίοδο και να οδηγηθεί
η κοινή γνώμη, στο βαθμό που μπορούσε να
το καταφέρει αυτό ένα άτομο, λίγο-λίγο στο
σωστό δρόμο, κυκλοφορήσαμε πριν από μερικά χρόνια τον πρώτο τόμο του έργου Ιστορία της Χερσονήσου του Μοριά κατά το Μεσαίωνα και προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ότι μεταξύ του ΣΤ΄ και του ΙΒ΄ αιώνα (590-1200)
στον πληθυσμό αυτής της χερσονήσου έγινε
μια υλική επανάσταση, συνέπεια της οποίας
ήταν η αρχαία φυλή με τις πόλεις και τις τέχνες της, με ολόκληρο τον πολιτισμό και τις
αρχαίες της ιδέες, καταβάθος να σβήσει εντελώς και να πεθάνει. Ο πρόλογος από τότε κιόλας είχε υπαινιχθεί ένα δεύτερο συμβάν αυτής
της μορφής, το οποίο περιλάμβανε όλη τη στεριά του σημερινού βασιλείου. τη λεπτομερέστερη θεμελίωση αυτού του συμβάντος είχαμε υποσχεθεί να κάνουμε στο παρόν τμήμα
του έργου μας. Ωστόσο ο συγγραφέας, πριν
κυκλοφορήσει το δεύτερο τόμο, σ’ ένα ταξίδι
που κράτησε τρία χρόνια επισκέφθηκε όχι
μόνο τις ελληνικές χώρες και στις δύο όχθες
του Αιγαίου, αλλά και μεγάλο μέρος της Ανατολής, για να ενισχύσει και να τεκμηριώσει, αποκομίζοντας περαιτέρω εμπειρίες, την άποψή
του, την οποία δεν είχαν επικροτήσει όλοι.
Σπαράγματα παλαιού Χρονικού, που είχε
διατηρηθεί στην ερημωμένη Αθήνα χάρη στην
επιμέλεια ενός ιδιώτη, καθώς και απροκατάληπτη εξέταση της τωρινής κατάστασης των
περιοχών και των κατοίκων τους μέσα κι έξω
από το Μοριά όχι μόνο επιβεβαιώνουν απόλυτα τη θεωρία που, με βάση βυζαντινές πηγές, διατυπώνει ο πρώτος τόμος αυτού του
έργου για την ανατροπή της Πελοποννήσου
και των περιοχών μπροστά απ’ αυτήν από
σαρματικές φυλές, αλλά διευρύνουν ακόμη περισσότερο τα όρια της ερήμωσης και περιλαμβάνουν στη γενική ερείπωση πόλεις και
περιοχές που ακόμη κι εμείς θεωρούσαμε ότι
είχαν σωθεί.
Το σύνολο των επιχειρημάτων, στο βαθμό
που διορθώνουν και υπερασπίζονται τον πρώτο τόμο από τις επιθέσεις της κριτικής, έγινε
πρόσφατα γνωστό με τη μορφή ακαδημαϊκής
πραγματείας. Μόνο που, όσο πιο πειστικά
αυτές οι θετικές μαρτυρίες, αυτά τα ντοκουμέντα, η προσωπική εμπειρία και τα ίδια τα
καθημερινά γεγονότα στην Ελλάδα κηρύσσουν
εναντίον της αντίπαλης θεωρίας, με τόσο μεγαλύτερο ζήλο αυτή προσπαθεί να επαληθευθεί στην κοινή γνώμη και να κρατήσει όρθια
την πεποίθηση περί αδιάσπαστης συνέχειας
του κλασικού κόσμου των Ελλήνων. Ξέρουμε
πολύ καλά πόσο λίγο ελκυστική πρέπει να είναι μία έρευνα που κάνει κάτι σαν ανατομία
στα αισθήματα των λαών απέναντι στην ελληνική υπόθεση και τα καλεί να λογοδοτήσουν.
Πρέπει όμως να αναλογιστούμε ότι οι μεταγενέστεροι δε θα κρίνουν τα ζητήματα που μας
απασχολούν με το ίδιο παράφορο πάθος, ότι
θα μετρήσουν με άλλα μέτρα τα γεγονότα του
αιώνα και ότι θα κρίνουν πιο γαλήνια εκεί που
εμείς, παρασυρμένοι από ανεξέλεγκτα αισθήματα, προτάξαμε τη δράση προτού εξετάσουμε και παρατηρήσουμε προσεκτικά. Επομένως ένα τέτοιο βιβλίο εύλογα δεν μπορεί να
απολαύσει την εύνοια της εποχής ή να την
προσδοκά έστω και σε περιορισμένο βαθμό.
γιατί ακόμη και στη Γερμανία η αγάπη για την
αυστηρή επιστημοσύνη είναι ελάχιστα ισχυρή, ώστε να δικαιώσει ένα σύγγραμμα που
προκαλεί αμηχανία προσβάλλοντας την καθεστηκυία αντίληψη και τη φιλαυτία τόσων.
Επειδή όμως, σε τελική ανάλυση, γι’ αυτό το
ζήτημα δεν μπορεί να αποφασίσει η θεωρία,
αλλά απλά και μόνο η πράξη, και επειδή έχει
μεγάλη σημασία γενικά για την ιστοριογραφία
και ειδικά για την τελική συγκρότηση της Ελλάδας, γι’ αυτό σίγουρα οι αντίπαλοι δεν είπαν
την τελευταία τους λέξη χωρίς να σκεφτούν
ώριμα και έδωσαν ήδη κατά κάποιο τρόπο εκ
των προτέρων επαρκή απάντηση σε όλες τις
δυνατές ενστάσεις που θα μπορούσαν να
προκύψουν από την αποκάλυψη της άσχημης κατάστασης της Ελλάδας τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Αν όμως το θεώρημά
τους αποδεικνύεται στην ουσία του ή, ακόμη
περισσότερο, σε όλα του τα σημεία λανθασμέ-

νο τόσο στη θεωρία όσο και στην εφαρμογή
του στη σημερινή κατάσταση της Ελλάδας, οι
υπερασπιστές τους δύσκολα θα γλιτώσουν τη
μομφή της επιπολαιότητας, της αντιεπιστημονικότητας και του μη πρακτικού πνεύματος.
Στην Πραγματεία που προαναφέραμε εξηγήσαμε διεξοδικά ότι του κάκου ψάχνουν σήμερα το φημισμένο λαό των αρχαίων Αθηναίων, δηλαδή εκείνους τους ελληνόφωνους Ίωνες της κλασικής αρχαιότητας, στα καστροχώρια και στην πρωτεύουσά τους. Οι κάτοικοι της Αττικής όχι μόνο αποδυναμώθηκαν ή
αποσυντέθηκαν λόγω της επιμιξίας με ξένα
στοιχεία, όπως τώρα κάπου-κάπου παραδέχονται, αλλά και αποκόπηκαν από τις ρίζες
τους και, όπως οι αρχαίοι τους θεοί στο διάβα των αιώνων, εξαλείφθηκαν από την επιφάνεια της γης και συνθλίφτηκαν. Τις περιοχές
που άφησαν τις γέμισαν Αλβανοί ή Σκιπετάροι, μητρική γλώσσα των οποίων δεν είναι τα
ελληνικά, αλλά τα βαρβαρικά σκιπετάρικα. Ακόμη και στην πόλη της Αθήνας, όπου από
τον καιρό της επανάστασης σχηματίζεται ένας απ’ όλες τις περιοχές των Τούρκων και
της Δύσης ανάμικτος πληθυσμός, ο πυρήνας
του είναι σε τέτοιο βαθμό αλβανικός, που είναι
απαραίτητο ειδικό δικαστήριο, για να απονέμει δικαιοσύνη στα αλβανικά. Αυτοί οι αλβανοί κάτοικοι της Αττικής ναι μεν καταλαβαίνουν συχνά και τα ρωμαίικα και τα μιλούν όταν έρχονται σε επαφή με ξένους, αναμεταξύ
τους όμως οι οικογένειες μέσα στην πρωτεύουσα και ιδίως στο ύπαιθρο μιλούν μόνο αλβανικά. Αν θέλουν, ας συνεχίσουν να ονομάζουν τους Σκιπετάρους του Μαραθώνα, της
Ελευσίνας και της Ακαδημίας Πλάτωνα Έλληνες, αφού αυτοί κατέχουν το κέντρο της αρχαίας Ελλάδας. μόνο ας μην ψάχνουν πια να
βρουν σ’ αυτούς τους πνευματώδεις συγχρόνους ενός Αριστοφάνη.
Αλλά ακόμη και αν παραδεχτεί κανείς -πράγμα αναπόφευκτο- ότι η αρχαία Αττική είναι σήμερα αλβανική χώρα, πράγματι μπορεί να υποθέσει ότι η κατάσταση στις περιοχές που
γειτονεύουν με την Αττική, π.χ. στη Βοιωτία,
είναι ευνοϊκότερη. Αν πάρει κανείς το δρόμο
της Ελευσίνας, συνεχίσει περνώντας μέσα από πετρώδες έδαφος στην ερημιά και μελαγχολικά κωνοφόρα δάση και φτάσει στην κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα, βλέπει μπροστά
του πανοραμικά τις πεδιάδες της αρχαίας
Βοιωτίας: αριστερά, στους πρόποδες του
βουνού, δίπλα στο χωριό Κόκαλα, το αρχαίο
τείχος των Πλαταιών. πιο πέρα το σωρό των
ερειπίων, εκεί που στο παρελθόν βρίσκονταν
τα Λεύκτρα και οι Θεσπιές, στους πρόποδες
του Ελικώνα. στο δρόμο από τη Θήβα για τη
Λιβαδιά συναντάμε την Ογχηστό, την Αλίαρτο
και την Κορώνεια, και πιο κει, απέναντι στα
σύνορα της Φωκίδας, τη γενέτειρα του Πλούταρχου, τη Χαιρώνεια.
Μήπως λοιπόν κατοικούν ακόμη αυτές τις
πόλεις Έλληνες, τις πηγές της Δίρκης Νύμφες
και τον Ελικώνα οι Μούσες; Φρούδα ελπίδα!
Όλες ανεξαιρέτως οι αρχαίες ελληνικές πόλεις
της Βοιωτίας δεν είναι απλά μισοκατεστραμμένες, όπως τα κτίσματα του Σουάν και του
Καρνάκ στην Αίγυπτο ή του Χεμς και του Μπααλμπέκ στη Συρία, αλλά είναι σαν κάποιος να
τις σκούπισε και να τις έβγαλε από το έδαφος
μαζί με τους κατοίκους τους και έχουν δώσει
εδώ κι εκεί τη θέση τους σε σαρματικά χωριουδάκια που τα λένε Δόβραινα, Γρανίτσα,
Δίστρα, Τοπόλια, Κάπραινα. ακόμη κι ο Ελικώνας φέρει για περισσότερα από χίλια χρόνια το βουλγάρικο όνομα Ζαγορά. Αν ακούσει
κανείς προσεκτικά τους ανθρώπους της Δόβραινας, της Δίστρας, των Κοκάλων και της
Γρανίτσας να μιλούν, θα παρατηρήσει ότι ούτε αυτοί μιλούν πια σαρματικά, όπως δηλώνουν τα ονόματα των χωριών τους, αλλά αλβανικά, όπως στην Αττική.
Αν στραφεί κανείς προς το νότο, προς την
αντίθετη από τη Βοιωτία πλευρά, και πάει
προς τον Ισθμό της Κορίνθου περνώντας από
τη Μεγαρίδα, δεν ξέρει αν βρίσκεται στην αρχαία Ελλάδα ή στο κέντρο της Αλβανίας. γιατί
οι Σκιπετάροι και σ’ αυτές τις περιοχές εγκαταστάθηκαν τόσο αποκλειστικά, ώστε εδώ ούτε καν τα ελληνικά δεν έχουν μάθει μέχρι το

Óåëßäá 9

σημείο να τους καταλαβαίνουν οι ξένοι, όπως
διαπιστώσαμε αυτοπροσώπως επιτόπου, π.χ.
στην Περαχώρα και στο Κουλουντσίκ. Αν λοιπόν αποκαλέσει κανείς όλη τη χώρα από το
ακρωτήριο Σούνιο μέχρι την κορυφή του Ελικώνα και από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι
πάνω τον Ωρωπό και τη σημερινή επαρχία του
Ταλάντι “Νέα Αλβανία”, θα πει τα πράγματα με
το σωστό τους όνομα. Γιατί αυτές οι επαρχίες
του ελληνικού βασιλείου που αναφέραμε έχουν με τον ελληνισμό την ίδια συγγένεια που
έχουν τα υψίπεδα της Σκωτίας με τις αφγανικές περιοχές Κανταχάρ και Καμπούλ.
Παρ’ όλ’ αυτά, ένας ορκισμένος συνήγορος
των αρχαίων Ελλήνων δε θα θεωρήσει πως έχει ακόμη νικηθεί, αλλά μάλλον θα εναποθέσει, μαζί με τον Πλήθωνα Γεμιστό, την τελευταία του ελπίδα στην “αρχική έδρα της ελληνικής φυλής”, στη δωρική Πελοπόννησο και στα
κοντινά νησάκια, και στους Μοραΐτες της εποχής μας θα αναγνωρίσει καθαρά τις αρχαίες ελληνικές φυλές, θα κάνει λόγο για Αχαιούς,
Τσάκωνες, Λάκωνες, Μεσσήνιους και Αργίτες
και -με τους αρχαίους βουκολικούς στο χέριθα μείνει με ιδιαίτερη αδυναμία στην Αρκαδία
και στους αρκάδες βοσκούς και στο τέλος θα
παραπέμψει, με δικαιολογημένη περηφάνια,
στους υδραίους ήρωες της θάλασσας. Μόνο
που στο κατώφλι κιόλας της Πελοποννήσου
θα τον συναντήσει και πάλι ο δραστήριος και
ρωμαλέος αγροτικός λαός των Σκιπετάρων.
Στις κωμοπόλεις της Κορίνθου και του Άργους
είναι η πλειονότητα. στις περιοχές όμως όπου
άλλοτε βρίσκονταν η Επίδαυρος, η Τροιζήνα,
η Ερμιόνη και οι Μυκήνες, δηλαδή σε ολόκληρη την αρχαία Αργολίδα, οι κάτοικοι είναι
αποκλειστικά Σκιπετάροι. Η Ναυπλία, στην οποία πριν από την εξέγερση κατοικούσαν μόνο Οθωμανοί, έχει τώρα πληθυσμό χωρίς συγκεκριμένο χαρακτήρα ανάμικτο από Αλβανούς, Νεοέλληνες και ξένους διαφορετικής
καταγωγής.
Αν όμως τραβήξει κανείς δυτικά της Κορίνθου προς το βουνό, εκεί που ήταν άλλοτε ο
Φλιούς, και περάσει από την αχαιοαρκαδική
ορεινή περιφέρεια διαμέσου των χωριών Κρακάου και Βαρσάου μέχρι το Κάμεντς στην Αχαΐα, και από κει πάει νότια μέσω του Λαντζόι
και του Γκλόγκαου προς το Τσίλιχαου, και περάσει από το Παλαιο-Βόλγκαστ μέχρι κάτω
την παραθαλάσσια πόλη Αρκαδιά στα βόρεια
του Ναβαρίνου, τότε στη διάρκεια αυτής της
μακράς πορείας μπορεί να καταλύσει και δυο
φορές τη μέρα σε σκιπετάρικα χωριά, αν και
οι Αλβανοί της Πελοποννήσου από την εποχή
του Φραντζή σε πολλές περιοχές έχουν ήδη
αλλάξει τη μητρική τους γλώσσα, τα αλβανικά,
με τη γλώσσα των σαρματών Νεοελλήνων. Αντίθετα, οι περιοχές των δύο αρχαίων τόπων
Αρκαδία και Ηλεία οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στην αριστερή όχθη του Αλφειού, στη
θάλασσα και στα όρια της μεσσηνιακής Κριβίτσας, ιδίως οι βοσκότοποι γύρω από τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα κοντά στο
Σκληρό και στην παραθαλάσσια πόλη Αρκαδιά, είναι ακόμη και σήμερα -με τα χωριά, τις
κωμοπόλεις και τις Άλπεις τους- καθαρά σκιπετάρικη περιοχή, και ακόμη και από τον γειτονικό μοσχοβίτικο Ταΰγετο εκδιώχθηκαν μόνο οι μωαμεθανοί Αλβανοί.
Απόλυτα ελεύθερη απ’ αυτούς τους ξένους
είναι στο Μοριά μόνο η στενή, επίσης εκσαρματισμένη παραλιακή ζώνη της Τσακωνιάς, για
την οποία μπορεί να βρει κανείς τις αναγκαίες
παρατηρήσεις στην προαναφερθείσα Πραγματεία.
Απομένουν ακόμη τα νησιά Σπέτσες, Ύδρα
και Πόρος, που ανήκουν στο Μοριά. Σ’ αυτά
όμως ρέει το πιο καθαρό αλβανικό αίμα, ανόθευτο και χωρίς ξένη πρόσμιξη. Εδώ βρίσκεται το επιτελείο των Σκιπετάρων, εδώ και η
εστία κάθε εξουσίας, ευφυΐας και πλούτου αυτών των σε ελληνικό έδαφος πολιτογραφημένων ξένων. Από τη μοίρα αυτών των μικρών
νησιών, ιδίως της Ύδρας, εξαρτιόταν η ζωή
και ο θάνατος της πρόσφατης εξέγερσης. στην
Ύδρα ήταν η ψυχή και η κινητήρια δύναμη
του μεγάλου δράματος. Η επανάσταση, επομένως, είναι καθαρά σκιπετάρικη και όχι ελ-
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ληνική, αφού όλες τις πραγματικά λαμπρές και
διαρκώς αποτελεσματικές ενέργειες του αγώνα τις έφεραν σε πέρας πολεμιστές του αλβανικού γένους. Σήμερα όλοι ξέρουν ότι η ηρωική καταστροφή του Μεσολογγίου και η σταθερότητα των υδραίων ναυτικών ήταν οι δύο
φωτεινοί φάροι της εξέγερσης και ταυτόχρονα η άγκυρα που διέσωσε τον ελληνικό λαό.
Το άκουσμα αυτών των δύο ενεργειών συντάραξε την Ευρώπη και παρακίνησε, τελικά, τους
βασιλιάδες να δείξουν ευσπλαχνία. και οι δύο
όμως ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους
Σκιπετάρους του Σουλίου και της Ύδρας. Αντίθετα, τι έκανε η δήθεν ελληνική φυλή, π. χ.
αυτή της Τσακωνιάς; “Εφύγαμεν ωσάν τά πρόβατα”, είναι η ακριβής έκφραση με την οποία
ένας ντόπιος από ***, στην περιφέρεια της Τσακωνιάς, περιέγραψε σ’ εμάς τους ίδιους τα κατορθώματα των συμπατριωτών του. Λέγοντας
αυτό δε θέλουμε να στερήσουμε από κανέναν
τον έπαινο που έχει κερδίσει και ευχαρίστως
παραδεχόμαστε ότι πολλά αξιέπαινα κατορθώματα έκαναν εδώ κι εκεί και οι μη Αλβανοί,
προπαντός οι ελληνόφωνοι πολίτες της Αράχοβας στον Παρνασσό και γενικά της Ρούμελης. Όταν όμως προσθέτουμε ότι, μπροστά
στον εχθρό, απ’ όλους τους Έλληνες μόνο ο
Σκιπετάρος του Σουλίου και της Ύδρας μπόρεσε να γεμίσει δύο φορές το όπλο, φοβόμαστε ότι ακόμη και στην Ελλάδα κανείς δε θα
φέρει αντίρρηση.
Αν έκανε κανείς τον κόπο να εξετάσει κατά
οικογένειες όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους του Μοριά και της Ρούμελης, από τις
Θερμοπύλες μέχρι το ακρωτήρι Ματαπά, συμπερι-λαμβάνοντας τα παρακείμενα νησιά
Σπέτσες, Ύδρα, Πόρο, Σαλαμίνα και ενμέρει
την Εύβοια, την Άνδρο και την Αίγινα, θα ανακάλυπτε ότι ακόμη κι αυτή τη στιγμή περισσότε-ροι από τους μισούς δεν ανήκουν πια
στη σαρματο-ελληνική ούτε -πολύ περισσότερο- στην αρχαιοελληνική φυλή, αλλά στη γενναία φυλή των Σκιπετάρων, και μιλούν τη δική
τους μητρική γλώσσα. Αν, απ’ όσους απομένουν, αφαιρεθούν οι εξελληνισμένοι Αρναούτηδες του Μοριά, μετά οι σκηνίτες Βλάχοι της
βόρειας Λοκρίδας, οι αγρότες Βλάχοι όλων των
επαρχιών, οι μόνιμα εγκατεστημένοι τσιγγάνοι
της Αιτωλίας και οι οργανωμένες ορδές των
ζητιάνων στα Κράβαρα, ύστερα οι απόγονοι
των Βουλγάρων, των Κριβιτσιωτών και των
Σλάβων του Ταΰγετου, των Καραντάνων και
των Σαρματών κάθε φυλής, των Ιταλών, Ισπανών, Προβηγκιανών, Βαλόνων και Αράβων της
Αιγύπτου, η εγκατάσταση και επιμιξία των οποίων στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ιστορικά
και ομολογείται ακόμη και στα βυζαντινά κείμενα του ΙΕ΄ αιώνα, τότε ρωτάμε: Θα είχε κανείς το κουράγιο να θεωρήσει την πολλαπλή
οικογένεια του βασιλείου αρχαιοελληνική;
Οι Φαναριώτες, οι οποίοι ίσως άδικα είναι
μισητοί στην Ελλάδα, έχουν ασυγκρίτως μεγαλύτερη συγγένεια με το ελληνικό αίμα απ’
ό,τι οι κάτοικοι του Μοριά και της Ρούμελης.
Γιατί οι Υψηλάντηδες, οι Μουρούζηδες, οι
Καλλιμάχηδες και χιλιάδες συμπατριώτες
τους είναι αποδειγμένο ότι πήγαν στην Ισταμπούλ από τις αρχαιοελληνικές αποικίες στα
πέριξ της Τραπεζούντας στη Μαύρη Θάλασσα. Όποιος όμως θέλει να δει γνήσια ελληνική
έκφραση στη φυσιογνωμία ας πάει στη Μυτιλήνη, στα Μοσχονήσια, στα παράλια της Άσσου και του Αδραμυττίου, τα οποία λίγοι έχουν επισκεφτεί και όπου όχι σπάνια στα αρχαία λεσβιακά και αιολικά ασημένια νομίσματα θα συναντήσει τα πρωτότυπά τους, κάτι
που στην ελεύθερη Ελλάδα κανένας δεν βρήκε ακόμη ούτε και πρόκειται να βρει, γιατί εκεί έχει μεταναστεύσει διαφορετική φυλή.

Αυτός ο υπολογισμός είναι ο καρπός επισταμένων ερευνών που έγιναν στην ίδια τη χώρα. Τι άραγε θα αντιτείνει κανείς σ’ αυτό; Την
ίδια αξία μπορούν να έχουν, φυσικά, μόνο οι
γνώμες τέτοιων αντιπάλων, οι οποίοι, ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο μ’ αυτόν του συγγραφέα, δηλαδή ερευνώντας προσωπικά, είναι σε
θέση να αποδείξουν ότι στην Αττική, τη Βοιωτία, τη Μεγαρίδα, την Αργολίδα, την Αρκαδία
και γενικά στα δύο τρίτα του Μοριά και στα
παρακείμενα νησιά οι κάτοικοι δεν είναι Σκιπετάροι και ότι ως μητρική γλώσσα έχουν όχι
τα σκιπετάρικα, αλλά τα ελληνικά, όπως οι νησιώτες της Κύθνου και της Νισύρου. Αντίθετα, τα σχόλια ανθρώπων που θέλουν το ζήτημα που εκκρεμεί να το κρίνουν στο σπίτι, από
τα βιβλία τους, χωρίς γνώση της ιστορίας και
του τόπου, όπως μέχρι τώρα συνέβη, με βάση μόνο το συναίσθημα, τις παλιές σχολικές
αναμνήσεις ή -πολύ περισσότερο- από φατριαστικό υπολογισμό, δεν έχουν σ’ αυτό το σημείο, όσο εξαιρετικά κι αν είναι κατά τα άλλα,
μεγαλύτερη ιστορική σημασία απ’ ό,τι τα μυθιστορήματα του Γουόλτερ Σκοτ ή το βιβλιαράκι του Ραμπελέ για τον Γαργαντούα και τον
Πανταγρουέλ.
Μακάρι να θελήσουν εκείνοι που αρνούνται
οποιαδήποτε και κάθε επανάσταση στην Ελλάδα κατά το Μεσαίωνα να ακολουθήσουν το
παράδειγμά μας και να υπεισέλθουν τώρα κι
εκείνοι από την πλευρά τους στις λεπτομέρειες
και να κατονομάσουν τις περιοχές του Μοριά
και της Ρούμελης οι κάτοικοι των οποίων είναι, κατά τη γνώμη τους, Έλληνες που δεν έχουν υποστεί επιμιξία. Τους συμβουλεύουμε
μόνο να μην αναφέρονται πια στην πολυσυζητημένη, τελευταία, Τσακωνιά? κι αυτό γιατί
άλλοτε στην Πραγματεία, στην οποία επανειλημμένα έχουμε αναφερθεί, διατυπώσαμε ήδη ενδοιασμούς, από πληροφορίες που αντλήσαμε επιτόπου, γι’ αυτούς τους Έλληνες της
Τσακωνιάς ή της Κυνουρίας, και τώρα φαίνεται και από ένα χωρίο των ταξιδιωτικών εντυπώσεων του αγίου Βιλλιβάλδου για την Ιερουσαλήμ το έτος 723 της χρονολογίας μας ότι οι
ακτές της Τσακωνιάς εδώ και πάνω από χίλια
χρόνια θεωρούνταν τμήμα των “Σκλαβηνιών”.
Σ’ αυτό βρίσκεται μια νέα και βαριά κατηγορία κατά του κ. Τσινκάιζεν και όσων βαδίζουν
στα χνάρια του, οι οποίοι με μεγαλύτερο ζήλο
παρά γνώση του αντικειμένου απέρριψαν τη
θέση μας ότι η Πελοπόννησος τον Η΄ αιώνα
έφερε ήδη το όνομα Σκλαβηνία. Αρκετά από
τα γεωγραφικά και ιστορικά έργα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα με θέμα τους
τη Νέα Ελλάδα απαντούν ως επί το πλείστον
στο χώρο της ρωμανικής φιλολογίας -και το
γεγονός ότι το έργο του κ. δρ. Τσινκάιζεν Ιστορία της Ελλάδας στα τελευταία κεφάλαια απομακρύνεται σταδιακά από τη σφαίρα της φαντασίας και προσεγγίζει περισσότερο το έδαφος της Ιστορίας το χρωστά μόνο στο ότι αντιτάχθηκε στο έργο μας για το Μοριά. Από
την άλλη, του κάνουμε την παραχώρηση να
έχει την παρηγοριά ότι αποδείχθηκε πως κι
εμείς είχαμε κάνει λάθη σε δευτερεύοντα ζητήματα.
Όποιος αναζητά μόνο συμπεράσματα, θα
τα βρει σκόπιμα συγκεντρωμένα σ’ αυτόν τον
πρόλογο. Αν όμως θέλει κανείς να γνωρίσει την
ίδια την ιστορική εξέλιξη και, κατά κάποιο τρόπο, τη γένεση και την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον εξαλβανισμό του
μεγαλύτερου μισού της Ελλάδας, τότε το βασικό περίγραμμα αυτών των γεγονότων το παρουσιάζει αυτός εδώ ο δεύτερος και τελευταίος τόμος της Ιστορίας του Μοριά. Διεξοδικά
περιλαμβάνει μόνο το χρονικό διάστημα από
το 1250 μέχρι το 1500 μ.Χ., επειδή ύστερα
από εκείνη την εποχή ο πληθυσμός της Ελλάδας δε μεταβλήθηκε ριζικά και παραμένει μέ-

χρι τις μέρες μας αναλλοίωτος στα βασικά του
χαρακτηριστικά. Ωστόσο σύντομοι υπαινιγμοί
εξυφαίνουν το νήμα των γεγονότων μέχρι
σήμερα.
Με τα παραπάνω λοιπόν ολοκληρώσαμε αισίως και με μεγάλο κόπο το έργο που αρχικά
είχαμε αναλάβει, σε δύο τόμους και μια Πραγματεία την οποία παρεμβάλαμε ανάμεσά τους
και η οποία είχε εσωτερική συνάφεια και με
τους δύο. Το πόνημα δεν είναι μια κενή θεωρία, όπως θα μπορούσε να φανεί σε μερικούς.
έχει το σαφές πρακτικό της νόημα. Γιατί κάθε
κυβέρνηση, αν δε θέλει να μοιάζει με κορφή
πυραμίδας ξεκομμένη από τον κόσμο και την
πραγματικότητα, πρέπει να έχει ιστορική βάση, δηλαδή να στηρίζεται στο βασικό χαρακτήρα, στα ήθη, στη θρησκεία, στα έθιμα και
στην ιστορική πορεία του λαού. Μία διοίκηση
που κινείται έξω απ’ αυτό το δρόμο μπορεί να
διατηρηθεί μόνο με τη μέθοδο του καταναγκασμού, αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση
μόνο για ορισμένο διάστημα. Η vis inertiae το
μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να αμβλύνει λίγο-λίγο τα αντανακλαστικά της και στο
τέλος να τα κάνει κομμάτια. Πού είναι λοιπόν
αυτό το ιστορικό-εθνικό θεμέλιο που βασίζεται στο παρελθόν και στο οποίο στηρίζεται η
νομοθεσία, πού είναι το νήμα στο οποίο οφείλει να συνδεθεί ο νέος ιστός; Σ’ αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει το έργο μας. Δύο
αντικρουόμενα από τη φύση τους συστήματα
διακυβέρνησης επιδιώχθηκε να επιβληθούν
ευθύς εξαρχής στην Ελλάδα. και τα δύο εκπορεύτηκαν από την Ευρώπη και εγκαθιδρύθηκαν με παρακίνηση χωρίς να ληφθεί υπόψη η
ηθική κατάσταση της χώρας και οι θρησκευτικές της συνθήκες. Αν άκουγε κανείς τους οπαδούς του πρώτου συστήματος διακυβέρνησης, τότε η βάση της νέας κατάστασης
πραγμάτων θα έπρεπε να συναχθεί απευθείας
από το Θουκυδίδη, τον Πολύβιο ή τον Πλούταρχο, σαν να είχαν ξανασηκώσει η Αθηνά και
ο Ολύμπιος Δίας τα κεφάλια τους από τη μούχλα των περασμένων αιώνων και να είχε ξαναπέσει η Δύση στην παλιά βαρβαρότητα. Αυτό
το σύστημα είναι τερατώδες, αφού προφανώς
θέλει να ανεβάσει στο θρόνο της Ελλάδας πτώματα και να αλυσοδέσει σε μια καινούρια ζωή
τη σήψη, προπαντός όμως να γυρίσει το δείκτη του ρολογιού του κόσμου μερικούς αιώνες πίσω? γιατί στη σημερινή Ελλάδα οι άνθρωποι και οι ιδέες δεν είναι έτσι όπως ήταν
πριν από τριάντα αιώνες. Στους λαούς δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών.
Από την άλλη, οι γραφειοκράτες θεωρούν το
ελληνικό βασίλειο μια γωνιά της γης που ανακαλύφτηκε τυχαία, αν όχι κατακτημένη χώρα,
που πρέπει απλώς να υποταχτεί στην πολυπραγμοσύνη μιας Ευρώπης που εξισώνει τα
πάντα.
Αν το πρώτο απ’ αυτά τα συστήματα είναι
ανεφάρμοστο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και πρέπει να το κατατάξουμε απλώς
στην κατηγορία των ονείρων που ζωογονούν
τις καρδιές, το δεύτερο θα μπορούσε μόνο να
διαιωνίσει μια κατάσταση βίας που θα ήταν
επιζήμια τόσο για τα συμφέροντα του λαού
όσο για την ίδια την εξουσία. Η Ελλάδα σίγουρα δεν έχει γίνει ακόμη κοσμικό κράτος, όπως η Ευρώπη? αντίθετα, στην καρδιά της
ίσως χτυπούν ακόμη μόνο οι παλμοί της ηθικής ζωής της χριστιανικής πίστης. Τι πρέπει
λοιπόν να γίνει; Πρώτ’ απ’ όλα, μην το πάρετε
καταγράμμα αν οι Έλληνες σας παραμυθιάζουν μιλώντας σας για την αδελφική τους αφοσίωση και τη συμπάθεια στους βασιλιάδες
και τους λαούς της λατινικής Ευρώπης. τα λόγια τους έχουν την ίδια έννοια με τα λόγια του
σατράπη της Αιγύπτου και του γιου του Ιμπραήμ όταν υποβάλλουν τσαρλατάνικα τα σέβη
τους στη χριστιανική Δύση. Και οι δύο αγαπούν τις τέχνες μας μόνο στο βαθμό που αυτές εξυπηρετούν την κυριαρχία και την ικανοποίηση των αναγκών του δημόσιου ταμείου.
εμάς τους ίδιους στην πραγματικότητα μας
μισούν και μας απεχθάνονται στην καρδιά
τους. Οι Έλληνες από τους ξένους δε θέλουν
τίποτ’ άλλο παρά λεφτά για να τα χώσουν στην
τσέπη τους και βασιλιά για να τιθασεύσουν
τον αμοιβαίο τους φθόνο και την αδιάλλακτη
διχόνοιά τους. Το βασιλιά όμως τον θέλουν
εντελώς μόνο του, χωρίς τίποτε να τον συνο-
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δεύει. οφείλει ακόμη και τις συνήθειές του, τα
πιστεύω του, τις πολιτικές του συμπάθειες,
ακόμη και την ενδυμασία του, να τα αφήσει
πίσω στην Ευρώπη και να γίνει απόλυτα ίδιος
μ’ αυτούς. Οι Έλληνες, τους οποίους εδώ και
αιώνες η παρουσία των ξένων στη χώρα τους
τους έχει εξοργίσει, τους οποίους οι ξένοι έχουν κακομεταχειριστεί και καταληστέψει, θέλουν κάποια στιγμή να μην έχουν κανέναν στο
κεφάλι τους και να απολαύσουν το γλυκό συναίσθημα μιας πατρίδας που να ανήκει αποκλειστικά και μόνο σ’ αυτούς.
Αν θέλετε ειλικρινά το καλό αυτού του δυστυχισμένου λαού, μην απαιτείτε την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που του δώσατε
όταν την είχε ανάγκη. σταματήστε επιτέλους
την ανώφελη προσπάθεια να τον εκπολιτίσετε
όπως εσείς το εννοείτε, δηλαδή να τον αλλάξετε και να τον κάνετε Ευρωπαίο. γιατί η πίστη
και το ήθος των Ελλήνων προβάλλουν σε μια
τέτοια μεταμόρφωση εξίσου αξεπέραστα εμπόδια όσο και ο κώδικας και οι εθνικές συνήθειες των μουσουλμάνων της Ανατολής. Γενικά ο τρόπος που ζουν και διοργανώνουν το
κράτος τους βασίζεται στα δόγματα της ανατολικής Εκκλησίας: προτού αυτά σπάσουν και
εκριζωθούν εκ θεμελίων, η πλημμυρίδα των
ιδεών των νέων ευρωπαϊκών κρατών δε θα ξεχυθεί στην Ελλάδα. Ποιος όμως θα έκανε αυτό το τόλμημα, τη στιγμή που ακόμη και η
παντοδυναμία του ρωμαϊκού θρόνου σε συνάρτηση με τους κατάφρακτους ιππότες όλης της Δύσης, ο δεσποτισμός του οίκου των
Παλαιολόγων και οι στενοχώριες τετρακοσίων
χρόνων δουλείας στους Τούρκους δεν κατάφεραν να κλονίσουν σ’ αυτό το σημείο το φρόνημα του ελληνικού λαού; Μη διστάσετε, λοιπόν, πολύ καιρό? χωρίς να είστε δύσθυμοι
ρίξτε πίσω σας κάτω τη γέφυρα πάνω στην
οποία ήρθατε από τη Γερμανία στην Ελλάδα
και κάντε μαζί με τους άλλους χριστιανούς του
ιλλυρικού τριγώνου και τους Μοσχοβίτες που
βρίσκονται πίσω από σας μέτωπο κατά της
λατινικής Ευρώπης. Αυτή, βέβαια, τη συμβουλή είναι πιο εύκολο να τη δίνεις παρά να την
κάνεις πράξη, και ίσως είναι πιο καλοδεχούμενη από τη μεγάλη μάζα του ελληνικού λαού
παρά από τους φίλους της στη Δύση.
Ούτε η αυστηρότητα στην κρίση, αλλά ούτε
και η σκληρότητα στην έκφραση, που απαντούν κάπου κάπου στην πορεία αυτών των
σελίδων, θα εμποδίσουν τον έξυπνο αναγνώστη να αναγνωρίσει στο συγγραφέα έναν έντιμο και καλοπροαίρετο φίλο του ελληνικού λαού. Ο ίδιος μάλιστα είναι πεπεισμένος ότι, περιγράφοντας χωρίς περιστροφές τις τύχες, τις
πράξεις και το χαρακτήρα των βυζαντινών του
Μοριά κατά το πρόσφατο παρελθόν συμβάλλει στην υποστήριξη της ελληνικής υπόθεσης
περισσότερο απ’ ό,τι αν έκανε ύμνους και
πνευματώδεις κολακείες, τις οποίες και το παρόν δε δικαιολογεί και το παρελθόν διαψεύδει. Ο συγγραφέας δε θέλει μ’ αυτό να κατακρίνει κανέναν, αλλά στην πραγματικότητα να
προφυλάξει τον ίδιο του τον εαυτό από λανθασμένες ερμηνείες ανεπαρκώς κατατοπισμένων οπαδών. Ταυτόχρονα, μ’ αυτό είπε την τελευταία του λέξη σ’ αυτό το ζήτημα. Ο χρόνος,
η σταδιακά διευρυνόμενη μελέτη του βυζαντινού Μεσαίωνα, προπαντός όμως οι ίδιοι οι Έλληνες, έχοντας στενότερη και πιο μακροχρόνια επαφή με τους Ευρωπαίους, θα αναλάβουν από δω και στο εξής την υπεράσπιση
των απόψεών του και θα φωτίσουν την ορθότητά τους διαυγέστερα απ’ όσο θα μπορούσαν να το καταφέρουν ακόμη και τα τόσο χτυπητά επιχειρήματα του ίδιου του συγγραφέα.
Ωστόσο δε θέλει να κλείσει αυτόν τον πρόλογο
χωρίς να μνημονεύσει με ευγνωμοσύνη τη φιλική βοήθεια που του πρόσφεραν, με μερικές
χρήσιμες υποδείξεις τους, ιδίως για τον α΄ τόμο, ο ονομαστός εκδότης του Λέοντος Διακόνου και άριστος γνώστης της βυζαντινής φιλολογίας, ο ιππότης κ. Κάρολος Βενέδικτος Χάζε
στο Παρίσι, και για τις μεταγενέστερες εργασίες ο λόγιος φίλος του κ. καθηγητής και ακαδημαϊκός Φρ. Τάφελ στο Τίμπινγκεν.
Μόναχο, Φεβρουάριος 1836.
Ο συγγραφέας
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ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

Óåëßäá 11

41 ×ÑÏÍÉÁ ÁÐÏ ÔÇ ÄÏËÏÖÏÍÉÁ ÔÏÕ
ÇÑÙÁ ÍÉÊÏÕ ÆÁ×ÁÑÉÁÄÇ ÃÅÍÉÊÏÕ
ÃÑÁÌÌÁÔÅÁ ÔÏÕ ÊÊÅ
Íá áñíçèïýìå ôïõò äïëïöüíïõò ôïõ ãéá íá ÷ôßóïõìå ôï íÝï êïììïõíéóôéêü
êüììá óôá ÷íÜñéá ôïõ ðáëéïý
Íá áíïßîïõí ôá áñ÷åßá ôçò äïëïöïíßáò ôïõ Ñþóïé êáé øåõôïÊÊÅ
(Áíáäçìïóéåýïõìå Üñèñï ðïõ äçìïóéåýôçêå óôï ö. 469 ôçò ÍÝáò ÁíáôïëÞò, Éïýëçò 2011)

Ô

çí 1ç Áõãïýóôïõ êëåßíïõí 38 ÷ñüíéá áðü ôçí äïëïöïíßá ôïõ
ãñáììáôÝá ôïõ ÊÊÅ, Í. Æá÷áñéÜäç áðü ôï ñþóéêï óïóéáëéìðåñéáëé
óìü êáé ôïõò ëáêÝäåò ôïõ, ôïõò ðïëéôéêïýò ðñüãïíïõò ôïõ øåõôïÊÊÅ
êáé ôïõ ÓÕÍ. Ç äïëïöïíßá ôïõ Þñùá ôçò åëëçíéêÞò ðñïëåôáñéáêÞò åðáíÜóôáóçò Þôáí ìéá êßíçóç õðï÷ñåùôéêÞ ãéá ôï ñþóéêï óïóéáëéìðåñéáëéóìü êáé
ãéá ôá ó÷Ýäéá ôçò çãåìïíßáò ôïõ óôçí ÅëëÜäá. Áí ìå ôçí åðéêåßìåíç ðôþóç
ôçò êëïíéæüìåíçò ôüôå ÷ïýíôáò ï Æá÷áñéÜäçò êáôÝâáéíå óôçí ÅëëÜäá, èá
Ýäéíå Ýíá ôåñÜóôéï ÷ôýðçìá áðü ôï ïðïßï äåí èá óõíåñ÷üôáí ðïôÝ ôï êÜëðéêï ÊÊÅ, ôï âáóéêü ðïëéôéêü ðñáêôïñåßï ôçò Ñùóßáò óôç ÅëëÜäá. Ðïéïò èá
áêïëïõèïýóå ôï ìéêñü ôüôå êüììá ôïõ ÖëùñÜêç, ôïõ ÔóïëÜêç, ôïõ Êáëïýäç
êáé Óßá üôáí èá õðÞñ÷å æùíôáíüò ï èñýëïò, ï Æá÷áñéÜäçò, ìå ôçí ôåñÜóôéá
áêôéíïâïëßá, ôï êýñïò, ôç âáèýôáôç ìáñîéóôéêÞ ôïõ êáôÜñôéóç êáé ôï êïöôåñü ðïëéôéêü ìõáëü ôïõ. Ðïéïò èá ôïëìïýóå íá óôáèåß áðÝíáíôß ôïõ êáé íá
áðáíôÞóåé óôá åñùôÞìáôá ðïõ èá Ýâáæáí ïé ìÜæåò ôçò êïììïõíéóôéêÞò êáé
äçìïêñáôéêÞò áñéóôåñÜò. Ðïéïò, ôï êõñéüôåñï åêôüò áðü áõôüí èá ìðïñïýóå
íá êïéôÜîåé óôá ìÜôéá ôç ìåãÜëç ìÜæá ôùí ìá÷çôþí ôïõ ÄÓÅ ðïõ èá êáôÝâáéíáí ìáæß ôïõ. ¼ëá ôüôå èá Þôáí äéáöïñåôéêÜ. Ôá óôñáôçãéêÜ ó÷Ýäéá ôïõ
ñþóéêïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý ãéá ôçí ÅëëÜäá èá åß÷áí êõñéïëåêôéêÜ ôéíá÷ôåß óôïí áÝñá.

Ï Æá÷áñéÜäçò áñ÷éêÜ åìðïäßóôçêå ìå
öáóéóôéêÞ âßá íá óõììåôÝ÷åé óôçí ðïëéôéêÞ æùÞ ôïõ êüììáôüò ôïõ, ôïõ ÊÊÅ,
êáé óôç óõíÝ÷åéá ôï ßäéï ôï êüììá ôïõ
äéáëýèçêå ìå öáóéóôéêÝò äéþîåéò ôùí óõíåðÝóôåñùí åðáíáóôáôéêþí óôïé÷åßùí
ôïõ, ðïõ Þôáí ðñüóöõãåò óôçí ÅÓÓÄ
ìá÷çôÝò ôïõ ÄÓÅ. ÁõôÜ Ýãéíáí ìå ôéò
ðéï ýðïõëåò, ðñùôïöáíåßò, ðáñÜíïìåò
êáé ðñáîéêïðçìáôéêÝò äéáäéêáóßåò ðïõ
ìüíï Ýìðåéñïé ðñïäüôåò äéåèíïýò åðéðÝäïõ ìðïñïýóáí íá ïñãáíþóïõí. ÔÝôïéïé
Þôáí ïé óöåôåñéóôÝò ôçò çãåóßáò ôïõ ëåíéíéóôéêïý êáé óôáëéíéêïý ùò ôüôå
ÊÊÓÅ, ïé ðñïäüôåò ôïõ ñþóéêïõ êáé ôïõ
ðáãêüóìéïõ ðñïëåôáñéÜôïõ Óïõóëüö
êáé ×ñïõóôóüö. Óôç óõíÝ÷åéá áõôïß ÷ñçóéìïðïßçóáí êÜðïéá óé÷áìåñÜ ôóéñÜêéá
ôïõò ìÝóá óôï ùò ôüôå åðáíáóôáôéêü æá÷áñéáäéêü ÊÊÅ ôïõò ÊïëéãéÜííç, Ðáñôóáëßäç êëð ãéá íá öôéÜîïõí Ýíá Üëëï
ÊÊÅ, Ýíá ïìïßùìá ôïõ ðñáãìáôéêïý
ÊÊÅ êáé Ýôóé íá åîáðáôÞóïõí ôïõò Ýëëçíåò êïììïõíéóôÝò. Áñãüôåñá çãÝôåò
áõôïý ôïõ øåýôéêïõ ÊÊÅ Ýãéíáí Üëëïé
ðñïäüôåò êáé ôóéñÜêéá ôùí óïâéåôéêþí
øåõôïêïììïõíéóôþí üðùò ï ÖëùñÜêçò
êáé ìåôÜ áðü áõôüí ç ÐáðáñÞãá. Ï Í.
Æá÷áñéÜäçò Ýãéíå áé÷ìÜëùôïò óôç Ñùóßá ôùí óïâéåôéêþí êáé óôÜëèçêå óå åîïñßá óôçí ðüëç Ìðïñïâßôóé áðü ôï
1956 ùò ôï 1962. Åêåß åß÷å êÜðïéï äéêáßùìá åðéêïéíùíßáò ìå ôïí Ýîù êüóìï êáé
ôï áîéïðïßçóå ãéá íá æçôÞóåé êáé áðü
ôç ñþóéêç êáé ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç íá ãõñßóåé óôçí ÅëëÜäá êáé íá äéêáóôåß. Ç êõâÝñíçóç ÊáñáìáíëÞ êáé
ïé Ýëëçíåò øåõôïêïììïõíéóôÝò ôï áñíÞèçêáí. Ôï äå ÊÊÓÅ èýìùóå êáé öïâÞèçêå ôüóï ðïëý þóôå Ýóôåéëå ôïí Í. Æá÷áñéÜäç óå ìéá áðÜíèñùðç åîïñßá óôïõò
ðÜãïõò ôçò Óéâçñßáò, óôï Óïõñãêïýô êáé
ôïí êñÜôçóáí åêåß óå áðïìüíùóç êáé
öñïõñïýìåíï äéáñêþò áðü ôéò äõíÜìåéò
áóöáëåßáò ìå ðñïâïëåßò Ýîù áðü ôçí

êÜìáñÜ ôïõ þóôå ðïôÝ íá ìçí áðïäñÜóåé êáé óå êáíÝíáí Ýìðéóôï óýíôñïöü ôïõ
Þ äçìïóéïãñÜöï íá ìç ìéëÞóåé. Åêåß ôïí
êñÜôçóáí åðß 11 ïëüêëçñá ÷ñüíéá þóðïõ
ôïí êñÝìáóáí óôá 1973 óôï äùìÜôéï ôïõ
3ìéóç ìÞíåò ðñéí ôï Ðïëõôå÷íåßï. Áñ÷éêÜ ïé áñ÷Ýò åßðáí åðßóçìá üôé ðÝèáíå
áðü êáñäéÜ. ÌåôÜ áðü 18 ÷ñüíéá ìßëçóáí êÜðïéïé ñþóïé ìÜñôõñåò ðïõ åßðáí
ãéá ôçí êñåìÜëá êáé ìåôÜ Üëëáîå ç åðßóçìç åêäï÷Þ êáé Ýãéíå üôé ï Æá÷áñéÜäçò êñåìÜóôçêå ìüíïò ôïõ. ÄçëáäÞ ëÝíå üôé Ýíáò ôÝôïéïò Þñùáò áöïý Üíôåîå
óôï ìáñôýñéï ôçò ìïíáîéÜò åðß 11 ÷ñüíéá êáôÜ óýìðôùóç áõôïêôüíçóå ëßãï
ìåôÜ ôçí åîÝãåñóç ôçò ÍïìéêÞò êáôÜ
ôçò ×ïýíôáò êáé 3ìéóç ìÞíåò ðñéí áðü
ôï Ðïëõôå÷íåßï. Áõôü ëÝåé êáé ôþñá ôï
øåõôïÊÊÅ ðïõ ôþñá ðáñéóôÜíåé üôé ôéìÜ êáé áðïêáèéóôÜ ôï Æá÷áñéÜäç. Ïé
øåýôéêïé áõôïß ößëïé ç êáëýôåñá ïé çèéêïß óõíáõôïõñãïß ôçò äïëïöïíßáò ðÜíå
ôþñá óôá ìíçìüóõíá ôïõ Æá÷áñéÜäç. ¼ìùò ôïõò ðñïäßíåé ôï üôé “îÝ÷áóáí” íá
ðÜíå óôçí êçäåßá ôïõ ôï 1973 êáé ðïôÝ
ùò ôþñá ïýôå ôþñá äåí æçôÜíå áðü ôç
ñþóéêç êõâÝñíçóç íá áíïßîïõí ôá áñ÷åßá ôïõ ÊÊÓÅ êáé ôçò Êáãêåìðå êáé
íá öÝñïõí óôï öùò ôé ëÝíå ãé áõôÞí ôçí
åîïñßá, ôç öõëÜêéóç ôçí áðïìüíùóç, ôï
èÜíáôï ôïõ áñ÷çãïý åíüò åëëçíéêïý ðïëéôéêïý êüììáôïò ôïõ ðéï Ýíäïîïõ êáé
çñùéêïý áðü êÜèå Üëëï óôç ÷þñá ôïõò.
Áõôü ôï áðáéôïýìå åìåßò ïé Ýëëçíåò
êïììïõíéóôÝò êáé äåí èá áñãÞóåé ðïëý
ç óôéãìÞ ðïõ èá ôï áðáéôåß üëç ç ÅëëÜäá.
Ãéáôß äåí ðñüêåéôáé ìüíï ãéá ôï èÜíáôï ôïõ Æá÷áñéÜäç. Åßíáé ç åîüíôùóç ôïõ
ðéï öùôåéíïý êüììáôïò áõôÞò ôçò ÷þñáò êáé áêüìá ðåñéóóüôåñï åßíáé ç ðåñßðôùóç üðïõ áõôïß ðïõ óêüôùóáí áõôü ôï êüììá íôýèçêáí ôç öïñåóéÜ ôïõ
óêïôùìÝíïõ ðïõ áíôß ãéá öùò óêïñðÜåé
ôï áðüëõôï óêïôÜäé êáé ìåôáôñÝðåé óå

äçëçôÞñéï êÜèå
èñåðôéêü ÷õìü áõôïý ôïõ êüììáôïò
êáé äéáóôñÝöåé
üðïéá êáëÞ øõ÷Þ
ôï ðëçóéÜæåé. Ôïí
Æá÷áñéÜäç ôïí öõëÜêéóáí êáé ôïí
óêüôùóáí ãéá íá
äéáëýóïõí áñ÷éêÜ
ôï áëçèéíü ÊÊÅ ìå
ôá ðïãêñüì åíáíôßïí ôùí êáëýôåñùí ìåëþí êáé óôåëå÷þí ôïõ, ìå ôéò
öõëáêÝò êáé ôéò åîïñßåò óôçí ðáãùìÝíç Óéâçñßá, ìå ôç
óôÝñçóç ôçò äïõëåéÜò êáé ôùí üñùí
åðéâßùóçò ôïõò, ìå
ôçí óõíáëëáãÞ ôç
äéáöèïñÜ êáé ôçí
áöáßñåóç êáé ôùí
ðéï óôïé÷åéùäþí
áíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí ôïõò.
¸öåñíáí áõôÜ ôá ôÝñáôá óôï óçìåßï
ðåñÞöáíïõò ìá÷çôÝò êáé óôåëÝ÷ç ôïõ
ÄÓÅ íá ôïõò æçôïýí ôçí ïðïéáäÞðïôå
äïõëåéÜ ãéá íá ôáÀóïõí ôá ðåéíáóìÝíá
ôïõò ðáéäéÜ.
Ôï åðáíáóôáôéêü ÊÊÅ Þôáí ôï Ýìðåéñï êáé äïêéìáóìÝíï êüììá ôïõ áíôéöáóéóôéêïý áãþíá êáé ôçò ðñïëåôáñéáêÞò
åðáíÜóôáóçò, ôï ìïíáäéêü êüììá óôïí
êüóìï áêüìá êáé ðñéí ôï ÊÊ Êßíáò ðïõ
ìå ôïí çãÝôç ôïõ ôïí Í. Æá÷áñéÜäç áíôéóôÜèçêå óôï ÷ñïõôóùöéêü áíôéóôáëéíéêü ðñáîéêüðçìá ôïõ 1956 êáé ãé’ áõôü äåí Þôáí åýêïëï íá ôï åëÝãîïõí ïé
óïóéáëéìðåñéáëéóôÝò êáé ôá ôóéñÜêéá
ôïõò. Äåí Þôáí åýêïëï íá ôóáêßóïõí
ôçí åðáíáóôáôéêüôçôá, ôçí ìáñîéóôéêÞ-ëåíéíéóôéêÞ ôïõ éäåïëïãßá ôéò áñ÷Ýò
ôïõ, ôçí ðïëéôéêÞ êáé ôçí êïììáôéêüôçôÜ ôïõ, ðïõ êáôá÷ôÞèçêáí óôïõò çñùéêïýò ôáîéêïýò áãþíåò ùò ôá 1940 ìåôÜ óôïí ìåãÜëï áíôéöáóéóôéêü Ýíïðëï
áãþíá 1940-44 êáé óôç óõíÝ÷åéá óôçí
Ýíïðëç åðáíáóôáôéêÞ ðÜëç ãéá ôçí åèíéêÞ áíåîáñôçóßá êáé ôçí ëáúêÞ äçìïêñáôßá áíÜìåóá óôá 1945-1949. Áõôü ôï êüììá äåí ìðüñåóå ðïôÝ ï óïóéáëéìðåñéáëéóìüò íá ôï ìåôáôñÝøåé åéñçíéêÜ óå Ýíá êüììá óïóéáëöáóéóôéêü,
ðñá÷ôïñåßï ôçò ñþóéêçò õðåñäýíáìçò Þ
áêüìá íá ìåôáôñÝøåé óå Ýíá áóôéêü óïóéáëäçìïêñáôéêü êüììá åõñùêïììïõíéóôéêïý ôýðïõ êáé íá ôï óôñÝøåé ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï åíÜíôéá óôçí åðáíÜóôáóç óôçí åñãáôéêÞ ôÜîç êáé óôï
ëáü. Ãé’ áõôü êáé ôï óêüôùóáí, ôï äï-

ëïöüíçóáí ôï äéÝëõóáí ðñáêôéêÜ äéáãñÜöïíôáò ôçí ðëåéïøçößá ôùí ìåëþí
ôïõ, áöïý äåí ìðüñåóáí íá ôï åëÝãîïõí.
Ôï óïóéáëöáóéóôéêü ðñáêôïñåßï ðïõ êáôáóêåýáóáí óôç èÝóç ôïõ, ðïõ öÝñíåé
ìÝ÷ñé óÞìåñá ôï üíïìá ôïõ åðáíáóôáôéêïý ÊÊÅ, åßíáé ç ðëÞñçò ÜñíçóÞ ôïõ.
Áõôü åßíáé ôï êüììá ôçò Üñíçóçò ôçò
åðáíÜóôáóçò, ôçò Üñíçóçò ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò êáé ôçò Üñíçóçò ôïõ ëáïý.
Ôï øåõôïÊÊÅ åßíáé ôï êüììá ðïõ ôáõôßæåôáé óÞìåñá óôñáôçãéêÜ ìå ôïõò êëáóéêïýò öáóßóôåò óôçí êïéíÞ áíôéäõôéêÞ
êáé öéëïñþóéêç ãñáììÞ êáé óõãêñïôåß
ì’ áõôïýò óôçí ðñÜîç ôï öáéïêüêêéíï
ìÝôùðï. Áõôü ç óôñáôçãéêÞ óõíåñãáóßá óçìáôïäïôÞèçêå óôçí ïéêïõìåíéêÞ
89 üôáí ôï øåõôïÊÊÅ ìáæß ìå ôï ÐÁÓÏÊ ôïõ Á. ÐáðáíäñÝïõ êáé ôç ÍÄ ôïõ
ÊáñáìáíëÞ Ýêáøáí óôéò õøéêáìßíïõò
ôïõò öáêÝëïõò ôçò áóöÜëåéáò ãéá íá åîáöáíßóïõí ôéò éóôïñéêÝò åõèýíåò ôïõ
öáóéóìïý áëëÜ êáé ôéò ðñïäïóßåò ôùí
øåõôïáñéóôåñþí. Áõôü ôï ôñïìáêôéêü
Ýãêëçìá åíÜíôéá óôçí éóôïñßá ôïõ ëáïý êáé ôçò ÷þñáò ôçí Ýêáíå ôï øåõôïÊÊÅ ãéá íá ìðïñåß íá åíùèåß ãéá ðÜíôá
ìå ôïõò ðáëéïýò öáéïýò öáóßóôåò ãéá íá
öÝñïõí áðü êïéíïý ìéá ìÝñá ôç íåïôóáñéêÞ äéêôáôïñßá óôçí ÅëëÜäá. ¸ôóé ïé
äïëïöüíïé ôïõ ÊÊÅ åîáöÜíéóáí ôéò áðïäåßîåéò êÜèå ðñïäïóßáò êáé êÜëõøáí
êÜèå ðñïäüôç åèíéêü Þ ôáîéêü.
Ãéá ôïí ßäéï ëüãï ï öÜêåëïò Æá÷áñéÜäç öõëÜóóåôáé áðü ôç Ñùóßá, óáí
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ìõóôéêü õøßóôçò êñáôéêÞò áóöÜëåéáò.
Ïé äéþîåéò êáé ç åîüíôùóç ôïõ äåí ðñÝðåé ðïôÝ íá óêéÜóïõí ôé åëëçíïñùóéêÝò ó÷Ýóåéò Þ ìÜëëïí íá áðïêáëýøïõí
ôéò ó÷Ýóåéò õðïôÝëåéáò ôçò ÅëëÜäáò
áëëÜ êáé ôïõ øåõôïÊÊÅ ðñïò ôç Ñùóßá. Ôï øåõôïÊÊÅ äçìïóßåõóå ôçí éóôïñßá ôïõ ÊÊÅ ôüìïò Â üðïõ åêôüò
ðïõ áíáãíùñßæåé ôçí áõôïêôïíßá óáí
áéôßá èáíÜôïõ ôïõ Æá÷áñéÜäç êáé ãéá
ôéò óõíèÞêåò ôçò ôÜ÷áôåò áõôïêôïíßáò
äçëþíåé üôé ï ôüìïò äåí öôÜíåé ÷ñïíïëïãéêÜ óå áõôÞí! Ïé êáãêåìðßôåò “áõôïêôüíçóáí” ôïí Æá÷áñéÜäç ñß÷íïíôáò
óôïí ôÜöï ôïõ êáé ìéá óåéñÜ áðü ðëáóôïãñáöÞìáôá ðïõ ôá åìöáíßæïõí óáí
ãñÜììáôÜ ôïõ åäþ êáé ÷ñüíéá ãéá íá
ôïí óõêïöáíôÞóïõí. ¸ôóé êáôáóêåõÜæïõí óôç èÝóç åíüò ãßãáíôá Ýíáí “ìéêñü Æá÷áñéÜäç” ðïõ ôïí äÝñíïõí ïé ôýøåéò êáé ïé óõíáéóèçìáôéóìïß ìå ôïõò
äéþêôåò êáé äÞìéïýò ôïõ, ðïõ åêèåéÜæåé ôá êüììáôá ðïõ ôïí âáóÜíéæáí üðùò ôï ÊÊÓÅ êáé ôï øåõôïÊÊÅ, êáé
óôá ïðïßá åêèåéÜæåé áõôü ôï èëéâåñü
ôóéñÜêé ôùí óïâéåôéêþí êáé áãáðçìÝíç öéãïýñá ôçò åëëçíéêÞò áíôßäñáóçò
×áñ. ÖëùñÜêç óáí: “Üîéï êïõêïõÝ, ìå
óôÝñåï êïììáôéêü Ýñìá, äïêéìáóìÝíï,
ìå êáôÜñôéóç êáé ìõáëü ðïõ èá ôïõ åðéôñÝøïõí, áöôü ôï ðéóôÝâù, íá ôá âãÜëåé ðÝñá”. Áí ôÜëåãå áõôÜ ï Æá÷áñéÜäçò Ýóôù êáé ãéá Ýíá äåõôåñüëåðôï äåí
èá ôïí åß÷áí óôïí ðÜãï áëëÜ èá Ýêáíå
ôéò âüëôåò ôïõò óôç Ìüó÷á êáé ìåôÜ
óôçí ÁèÞíá.
ÐñÝðåé íá äïýìå ôé óçìáßíåé ôï üôé ï
Æá÷áñéÜäçò ðáñïõóéÜóôçêå ôï 1962
óôçí åëëçíéêÞ ðñåóâåßá óôç Ìüó÷á
ãéá íá äéêáóôåß óôçí ÅëëÜäá. Ìå áõôÞ ôïõ êáé ìüíï ôçí êßíçóç ï Æá÷áñéÜäçò Ýäåéîå óôçí ðñÜîç, ãéá Üëëç ìéá
öïñÜ, üôé äåí áíáãíþñéæå ôï ñþóéêï
êñÜôïò êáé ôï ÊÊÓÅ óáí ôïí öõóéêü
äéêáóôÞ ôïõ ïýôå âÝâáéá óáí óõíôñüöïõò ôïõ êïììïõíéóôÝò, êáé æÞôçóå ùò
Ýëëçíáò ðïëßôçò êáé ùò êïììïõíéóôÞò
íá äéêáóôåß áðü ôçí åëëçíéêÞ äéêáéïóýíç. Íá áðïëïãçèåß óôçí åñãáôéêÞ
ôïõ ôÜîç êáé óôï ëáü ôïõ óå áíôßèåóç
ìå ôïõò äïëïöüíïõò ðïõ áðïëïãïýíôáé
óôï Êñåìëßíï. Ìéá ôÝôïéá äßêç èá Þôáí êáôáóôñïöéêÞ êáé ãéá ôï øåõôïÊÊÅ êáé ãéá ôïõò áíôéêïììïõíéóôÝò êáé
ôïõò öáóßóôåò. Ç óýìðôùóç áõôÞ öáóéóìïý êáé óïóéáëöáóéóìïý ãéá ôçí áðü êïéíïý áíôéìåôþðéóç ôïõ ãåíéêïý
ãñáììáôÝá ôïõ ÊÊÅ åßíáé êáé ç ðñþôç ÷áñáêôçñéóôéêÞ ðñÜîç óõãêñüôçóçò ôïõ öáéïêüêêéíïõ ìåôþðïõ. Áðü åêåß êáé ðÝñá ìüíï ç ðáñáìïíÞ ôïõ Æá÷áñéÜäç óôïí ðÜãï ðïõ óçìáßíåé ôçí
ÜñíçóÞ ôïõ íá êÜíåé ïðïéáäÞðïôå èåôéêÞ ôïðïèÝôçóç óôïí ôýðï ãéá ôï
ÊÊÓÅ êáé ôï øåõôïÊÊÅ äåß÷íåé ðüóï
âáèéÜ ôïõò êáôáöñïíïýóå êáé ôïõò ìéóïýóå ðïëéôéêÜ. ÁõôÞ ç óôÜóç êáé ìüíï áõôÞ ìéëÜåé áðü ìüíç ôçò üóï 100
ôüìïé êáôáããåëéþí.
ÅðåéäÞ óôç âáóáíéóôéêÞ áðïìüíùóç
ôïõ Óïõñãêïýô ï Æá÷áñéÜäçò áöÞíåé íÝåò õðïèÞêåò óôï ðáãêüóìéï êáé åëëçíéêü åðáíáóôáôéêü êßíçìá ìå ôçí ðëÞ-

ñç áðüññéøç êÜèå ðñüôáóçò áíáãíþñéóçò ôïõ óïóéáëéìðåñéáëéóìïý êáé ôïõ
øåõôïÊÊÅ áõôïß ìå ôéò äÞèåí åðéóôïëÝò ôïõ êáôáóêåõÜóáíå ôüôå Ýíáí öáíôáóôéêü Æá÷áñéÜäç ïìïúäåÜôç ôïõò.
ÁõôÞ ôç óõêïöáíôéêÞ áíôéóôñïöÞ
ôïõ Æá÷áñéÜäç ôç óõíå÷ßæïõí óÞìåñá
êáé ìÜëéóôá ôçí äõíáìþíïõí ìå ôçí
“áðïêáôÜóôáóç” ôïõ. Ôï øåõôïÊÊÅ,
áëëÜ êáé ï ÓÕÑÉÆÁ êáé óå Ýíá âáèìü
üëï ôï öáéïêüêêéíï êáèåóôþò ïëïêëçñþíåé ôþñá ôïí ðëáóôü Æá÷áñéÜäç êáé
ôïí êÜíåé ðïëéôéêü ðñüãïíï ôïõ ñùóïêéíÝæéêïõ Üîïíá, ìå ôïí ïðïßï èá óõìöùíïýóå ï êÜèå óçìåñéíüò áêñïäåîéüò.
Ç êáèåóôùôéêÞ áõôÞ “áðïêáôÜóôáóç”
åðéêõñþíåé üëåò ôéò ÷áëêåõìÝíåò åðß
÷ñüíéá êáôçãïñßåò åíáíôßïí ôïõ Í. Æá÷áñéÜäç. Íá ôé ëÝåé áðüóðáóìá áðü ôï
êåßìåíï ôïõ Â´ ôüìïõ. “Óôá ðñùôïðüñá óôïé÷åßá ôçò óêÝøçò êáé ôùí åðéëïãþí ôïõ Æá÷áñéÜäç ðåñéëáìâÜíåôáé
êáé ç Üðïøç ôïõ ãéá ôï ñüëï ôïõ åããëÝæéêïõ éìðåñéáëéóìïý, ôïí ïðïßï èåùñïýóå ðéï éó÷õñü êáé Üñá ðéï åðéêßíäõíï áðü ôïí ãåñìáíéêü, áêüìá êáé ôüôå
ðïõ âñéóêüôáí óôï Íôá÷Üïõ. ÁíÜëïãá ðñùôïðüñá åðáíáóôáôéêÞ Þôáí ç
èÝóç ôïõ ãéá ôçí áíÜãêç ïñãÜíùóçò
ôùí Ãåñìáíþí êáé Áõóôñéáêþí êïììïõíéóôþí óå åðáíáóôáôéêÞ êáôåýèõíóç. Ï Í. Æá÷áñéÜäçò ðáñÝìåéíå áöïóéùìÝíïò óôç óïóéáëéóôéêÞ ïéêïäüìçóç óôçí ÅÓÓÄ êáé óôïí ðñïëåôáñéáêü äéåèíéóìü. Ç óýãêñïõóÞ ôïõ ìå ôï
ÊÊÓÅ äåí ôáõôéæüôáí ìå ôçí ðïëåìéêÞ ôïõ ÊÊ Êßíáò. Åßíáé ÷áñáêôçñéóôéêÞ ç ôïðïèÝôçóç ôïõ Í. Æá÷áñéÜäç óå ãñÜììá ôïõ ðñïò ôçí ÊïììáôéêÞ
ÏñãÜíùóç (ì.ë.) óôçí ÔáóêÝíäç, ìå ôßôëï “ÓêÝøåéò êáé ðñïôÜóåéò ãéá ìéá
êïõêïõÝäéêç ãñáììÞ óôçí ÅëëÜäá”,
óôéò 23 ÌáÀïõ 1967". Óçì. äéêéÜ ìáò áí
åßíáé äõíáôü íá õðÞñîå áõèåíôéêü áíïé÷ôü “ãñÜììá áðü ôï Óïñãêïýô”. Áí
Þôáí Ýôóé ôüôå ãéáôß äåí ôïí áöÞóáíå
íá ðÜåé íá ôá ðåé ü ßäéïò;
Ôï êáôÜðôõóôï áõôü êåßìåíï ôïõ
øåõôïÊÊÅ ðáñïõóéÜæåé ôïí Æá÷áñéÜäç
ðïõ Ýãñáøå ôï 1940 ôï ðåñßöçìï ðñùôïðüñï ãñÜììá ôïõ ãéá ôçí ðáëëáúêÞ
êáé ðáíåèíéêÞ óõóôñÜôåõóç åíÜíôéá
óôïí éôáëéêü öáóéóìü óå óõììá÷ßá ìå
ôçí áããëüöéëç êõâÝñíçóç ÌåôáîÜ, ùò
ðñüäñïìï ôçò ãñáììÞò ôçò áðü èÝóç
áñ÷Þò êáôáóôñïöÞò êáôÜ ðñïôåñáéüôçôá ôçò êáðéôáëéóôéêÞò Äýóçò ðïõ
ôçí ðñïùèåß óÞìåñá ï ñùóïêéíÝæéêïò
Üîïíáò. Áí åßíáé äõíáôü áõôüò ï Æá÷áñéÜäçò íá Þôáí Ýíáò êïéíüò öéëï÷éôëåñéêüò áöïý äåí Ýâëåðå óáí áé÷ìÜëùôïò ìÝóá óôï Íôá÷Üïõ ôïí ÷éôëåñéêü íáæéóìü óáí ôïí êýñéï å÷èñü ôçò áíèñùðüôçôáò áëëÜ ôïí åããëÝæéêï éìðåñéáëéóìü! Óôï ßäéï áðüóðáóìá áíáöÝñåôáé ç ðëáóôÞ åðéóôïëÞ ôïõ Æá÷áñéÜäç ãéá ôçí êáôáäßêç ôïõ ìáïúóìïý, ôïõ
ÊÊ Êßíáò êáé ç ÷ùñßò üñïõò áíáãíþñéóç ôùí äéùêôþí ôïõ ôïõ ÊÊÓÅ üôáí
ïé ðéóôüôåñïé Æá÷áñéáäéêïß åß÷áí ðñïó÷ùñÞóåé óôïí ìáïúóìü êáé ãé’ áõôü
ôïõò åðéâëÞèçêå êáé ç ìåãáëýôåñç ôéìùñßá, ç åîïñßá óôçí Óéâçñßá. Ï ßäéïò
ï Æá÷áñéÜäçò åß÷å óõãêñïõóôåß ìå ôçí
çãåóßá ôïõ ÊÊÓÅ êáé øåõôïÊÊÅ áðü

ôéò ßäéåò éäåïëïãéêÝò âÜóåéò ìå ôéò ïðïßåò áñãüôåñá óõãêñïýóôçêå êáé ôï
ÊÊÊßíáò. Áíôéìáïúêüò Æá÷áñéÜäçò, üðùò ôïí ðáñïõóéÜæåé ç KGB, óçìáßíåé
öéëï- ÷ñïõôóùöéêüò Æá÷áñéÜäçò!. Áí
ï Æá÷áñéÜäçò Þôáí ðñÜãìáôé åíáíôßïí
ôïõ ÌÜï óôá 1967 äçëáäÞ ðÜíù óôçí
ìÜîéìïõì óýãêñïõóç ÊÊÓÅ-ÊÊÊßíáò
üðïõ ï Óïõóëüö êé ï ÌðñÝæíéåö êñßíáíå ðÜíù óå áõôÞí ôçí áíôßèåóç ôïõò
å÷èñïýò êáé ôïõò ößëïõò ôïõò, ôüôå ï
Æá÷áñéÜäçò èá Þôáí ïðùóäÞðïôå ãñáììáôÝáò ôïõ ÊÊÅ êáé øçëü óôÝëå÷ïò ôçò
ñþóéêçò íïìåíêëáôïýñáò, ãéáôß ôÝôïéïé
èñõëéêïß êïììïõíéóôÝò åðáíáóôÜôåò
äåí Þôáí ðïëëïß óôïí êüóìï êáé ôï ðïõ
èá Ýñé÷íå ôï âÜñïò ôïõ ï Æá÷áñéÜäçò
Þôáí ðåëþñéáò ðñïðáãáíäéóôéêÞò óçìáóßáò.
Ï Æá÷áñéÜäçò äåí åß÷å íá õðçñåôÞóåé áöåíôéêÜ. ¹ôáí ï Üíèñùðïò ðïõ Ýäåé÷íå ï ÓôÜëéí óáí ôï ðñüóùðï ðïõ
ìðïñïýóå íá áíÜøåé ôïí åðáíáóôáôéêü
ðüëåìï óôçí Åõñþðç êáé Þôáí êáé áðü ôïõò ëßãïõò ðïõ Ýâáæá áíïé÷ôÜ êáé
èáññáëÝá ôéò äéáöùíßåò ôïõ óå áõôüí
áêñéâþò ãéáôß åß÷å áíåîÜñôçôç êáé èáññáëÝá óêÝøç. Ï Æá÷áñéÜäçò ôáõôü÷ñïíá ðÜëåõå ðÜíôá ãéá ôçí ðéï ðëáôåéÜ åíüôçôá ôïõ ëáïý êáé äåí ôïí Ýðéáíå áðü ôï áõôß íá ôïí ðÜåé üðïõ áõôüò Þèåëå. ¸êáíå äçëáäÞ üôé Ýêáíå ï
ËÝíéí. Æýìùíå óôï ëáü ôéò èÝóåéò ôïõ
áëëÜ äåí Ýóåñíå ðïôÝ ôï óå óõãêñïýóåéò ðñéí áõôüò êáôáíïÞóåé ìÝóá áðü
ôçí ðåßñá ôïõ áõôÝò ôéò èÝóåéò. ÄçëáäÞ
Ýêáíå ôï áíôßèåôï áðü áõôü ðïõ êÜíïõí ôþñá ôï øåõôïÊÊÅ êáé ï ÓÕÍ êáé
öôéÜíïõí ðñáîéêïðçìáôéêÝò ìåéïøçößåò
ðïõ áóêïýí âßá óôï üíïìá ôïõ ëáïý êáé
åíáíôßïí ôçò ìåãÜëçò ìÜæáò ôïõ ëáïý
ðïõ ôçí êáôçãïñïýí üôé åßíáé õðïôáãìÝíç óôçí áíôßäñáóç.
Ãé áõôü ï Æá÷áñéÜäçò èÝëçóå íá áðïöýãåé ôá óå÷ôáñéóôéêÜ ëÜèç ðïõ Ýãéíáí áðü ôï ÊÊÅ óôï Á áíôÜñôéêï êáé
óôï ÄåêÝìâñç. ¸ôóé ìüëéò Þñèå áðü ôï
Íôá÷Üïõ áíôéôÜ÷èçêå óôïí õðïíïìåõôÞ ôïõ åíéáßïõ áíôéöáóéóôéêïý ìåôþðïõ, ðïõ áñãüôåñá åðé÷åßñçóå íá äéáóðÜóåé êáé ôï ÊÊÅ, ¢ñç Âåëïõ÷éþôç
êáé ôïí äéÝãñáøå. Áõôü ðïôÝ äåí ôïõ
ôï óõã÷ùñïýí ïé óçìåñéíïß óïóéáëöáóßóôåò ðïõ Ý÷ïõí ßíäáëìÜ ôïõò ôï Âåëïõ÷éþôç. Äåí åßíáé ôõ÷áßï üôé ï Í.Æ
åéóçãïýíôáí óôï 7ï óõíÝäñéï ôïõ 1945
ôçí åíüôçôá ôïõ ëáïý, ôçí åéñÞíç, ôç
óõíåñãáóßá, ôçí çóõ÷ßá, ôçí äçìïêñáôßá êáé ôçí áíïéêïäüìçóç ôçò ÷þñáò.
Ãéá ôçí áðïöõãÞ ôïõ åìöõëßïõ äéáôýðùóå ôç èåùñßá ôùí äýï ðüëùí, ôçí
óôÞñéîç ôçò ëáúêï-äçìïêñáôéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò âïññÜ óôéò âáëêáíéêÝò ÷þñåò êáé óôç Ó.Å êáé óôï Áéãáßï êáé óôá
íçóéÜ êáôï÷ýñùíå ôá áããëéêÜ óõìöÝñïíôá óå üôé áöïñïýóå ôéò óõãêïéíùíßåò ôïõò ðñïò ôçí ÁíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï. Ìå ôçí ðïëéôéêÞ áõôÞ ðïõ âÝâáéá
åß÷å íüçìá ôçí åðï÷Þ ðïõ äéáôõðþèçêå äçëáäÞ ðñéí áðü ôïí øõ÷ñü ðüëåìï,
ôï ÊÊÅ ðÜëåõå ãéá ìéá ëáúêïäçìïêñáôéêÞ ÅëëÜäá ðïõ èá óôçñßæåôáé óôç ÓïâéåôéêÞ ¸íùóç êáé óôçí Áããëßá áëëÜ êáé óôç Ãáëëßá êáé óôéò ÇÐÁ, äåí

äéáöþíçóå ðïôÝ ï ÓôÜëéí êáé ôï ÊÊÓÅ.
Áíôßèåôá ìå áõôÞí ôçí ãñáììÞ äéáöþíçóáí åê ôùí õóôÝñùí ïé Óïõóëüö×ñïõóôóüö êáé ìå áõôÞí ôïí Ýâãáëáí
áíôéóïâéåôéêü. Ç ìåãÜëç âñùìéÜ ôïõò
åßíáé ðïõ ôïí ÷ôýðçóáí üðùò ðÜíôá
êÜíïõí ïé óïóéáëöáóßóôåò óáí äåîéü åíþ Þôáí ï Æá÷áñéÜäçò ðïõ ðÜíôá êáé
ðñþôá áð üëá äßäáîå ôçí ðéï áíåéñÞíåõôç ðÜëç ìå ôïí äåîéü ïððïñôïõíéóìü ðïõ óôçí Üêñç ôïõ åßíáé ï óïóéáëöáóéóìüò êáé ÷ôýðçóå ôçí ôáîéêÞ áôïëìßá, ôçí ôáëÜíôåõóç êáé ôá ìéóüëïãá. ¸êáíå ôá ðÜíôá ãéá íá áðïöýãåé Ýíáí ðüëåìï áëëÜ üôáí ï å÷èñüò
ôïí îåêéíïýóå ìå ôçí äéêÞ ôïõ åõèýíç
ï Í.Æ ïñìïýóå óáí ëéïíôÜñé ãéá ôç íßêç ìå ãåííáéüôçôá, óýíåóç êáé ùò ôï
ôÝëïò ìå óåâáóìü óôéò äéáèÝóåéò ôïõ ëáïý êáé ìå ôçí åöáñìïãÞ ôçò ôáêôéêÞò
ôïõ åíéáßïõ ìåôþðïõ. ÔÝôïéïí ðüëåìï
áõôïèõóßáò, ðåßóìáôïò, ãåííáéüôçôáò,
ìá÷çôéêÞò äéÜñêåéáò äåí îáíÜäåéîå ðïôÝ
åëëçíéêüò óôñáôüò óôçí íåïåëëçíéêÞ
éóôïñßá. Ïé ëáúêïß ìá÷çôÝò ôïõ ÄÓÅ
åìðíåýóáíå ôï Æá÷áñéÜäç áëëÜ êáé áõôüò ôïõò åíÝðíåõóå âáèéÜ. Ãé áõôü ôïí
áêïëïýèçóáí êüíôñá óôï ðáíôïäýíáìï ôüôå ÊÊÓÅ óôï óôüìá ôïõ ëýêïõ ìå
ôÝôïéï ðÜèïò êáé ãéá ôüóá ÷ñüíéá .
Ç æùÞ ôïõ Í. Æá÷áñéÜäç åßíáé ç ðéï
óõìðõêíùìÝíç åìðåéñßá ôçò ôáîéêÞò
ðÜëçò ôïõ åëëçíéêïý ðñïëåôáñéÜôïõ
êáé ôïõ ëáïý. Ôï áíôéöáóéóôéêü ìÝôùðï
ðïõ Ýìðñáêôá äßäáîå åßíáé ôï åñãáëåßï
ãéá ôçí óõãêñüôçóç ôïõ áíôéóïóéáëéìðåñéáëéóôéêïý ðáôñéùôéêïý êáé äçìïêñáôéêïý ìåôþðïõ, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðïëÝìïõ êáé ôçò äéêôáôïñßáò
ðïõ ðñïùèïýí ïé åðßãïíïé ôùí å÷èñþí
ôïõ, ôá äýï óïóéáëöáóéóôéêÜ ôÝñáôá
øåõôïÊÊÅ-ÓÕÍ êáé ïé öáéïß íáæéöáóßóôåò. Ôï ðéï ìåãÜëï ôïõ ìÜèçìá åßíáé áõôü ðïõ Ýäùóå ìÝóá áðü ôçí çñùéêÞ õðï÷ñåùôéêÞ óéùðÞ ôïõ óôï
Óïñãêïýô. Ôé âáèéÜ ðßóôç ðñÝðåé íá åß÷å óôçí åðáíÜóôáóç êáé óôïí ìáñîéóìü ôé áóýëëçðôç áéóéïäïîßá êáé ôé äéïñáôéêüôçôá ãéá íá íïéþèåé áðü ôüôå üôé ç óéùðÞ ôïõ áõôÞ ìéëïýóå óôï ìÝëëïí êáé üôé êÜðïôå èá áêïõãüôáí ðïëý äõíáôÜ.
Óå ìáò ðïõ üëï êáé ðåñéóóüôåñï êáôáëáâáßíïõìå ôçí áîßá ôïõ Æá÷áñéÜäç ìÝóá êáé áðü ôéò äéêÝò ìáò ðåñéðëáíÞóåéò êáé åìðåéñßåò óôçí ôáîéêÞ
ðÜëç ðÝöôåé ôï âáñý áëëÜ ôéìçôéêü êáèÞêïí íá êÜíïõìå ðñÜîç ôï ìÞíõìÜ
ôïõ. Ðéóôåýïõìå üôé áõôü ôï ìÞíõìá åßíáé ïõóéáóôéêÜ ôï êÜëåóìá ãéá Ýíá íÝï
ÊÊÅ ðïõ èá åßíáé ç áðüëõôç Üñíçóç
êáé óôç èåùñßá êáé óôç ðñÜîç ôùí áñíçôþí ôïõ êüììáôïò óôï ïðïßï áõôüò
çãÞèçêå êáé ïäÞãçóå óôçí ùñéìüôçôá.
Ãé áõôü ôï óêïðü ðñÝðåé íá ðáëÝøïõìå ðéï äñáóôÞñéá êáé ðéï áðïöáóéóôéêÜ. Ôï êïììïõíéóôéêü êüììá åßíáé ç
øõ÷Þ ôçò åñãáôéêÞò ôÜîçò êáé áõôÞ
ðñÝðåé íá îáíáæÞóåé óáí ôÝôïéá êáé ãéá
ôïí åáõôü ôçò áëëÜ êáé ãéá íá óýñåé
ðßóù ôçò óôçí áðåëåõèÝñùóç êáé óôçí
áíáãÝííçóç üëï ôï ëáü êáé ôç ÷þñá.
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ïíáæéóôéêüò éìðåñéáëéóôéêüò Üîïíáò Ñùóßáò-Êßíáò-ÉñÜí ðïõ áíôß ãéá ôïí ðáëéü
áíôéóçìéôéóìü ôïõ ×ßôëåñ ÷ñçóéìïðïéåß ôï
íÝï áíôéóçìéôéóìü ðïõ åìöáíßæåôáé óáí
áíôéóéùíéóìüò. Ï ÷éôëåñéêüò áíôéóçìéôéóìüò Þèåëå ôçí åîáöÜíéóç ôùí äéáóêïñðéóìÝíùí óå êÜèå ÷þñá Åâñáßùí åðåéäÞ
ôÜ÷á óõíùìïôïýóáí ãéá ôçí ðáãêüóìéá
êõñéáñ÷ßá. Ï íåï÷éôëåñéêüò áíôéóçìéôéóìüò, ðïõ âáóéêÜ ôïí ðñïùèåß ç øåõôïáñéóôåñÜ èÝëåé ôçí åîáöÜíéóç ôïõ êñÜôïõò
ôïõ ÉóñáÞë, åðåéäÞ ôÜ÷á áõôü äéïéêåß êáé
êáôáðéÝæåé ôïí êüóìï ìÝóù ôïõ åâñáúêïý
ëüìðõ óôéò ÇÐÁ êáé óå êÜèå Üëëç éìðåñéáëéóôéêÞ ÷þñá. Ç êáôáóôñïöÞ ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë äåí åßíáé óôü÷ïò ìåñéêþí öáóéóôéêþí êñáôþí ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò áëëÜ ìéá ðáãêüóìéá ðïëéôéêÞ
ðëáôöüñìá ôïõ íÝïõ ÷éôëåñéóìïý ï ïðïßïò ëÝåé áíïé÷ôÜ Þ øéèõñßæåé üôé äåí åß÷áí
êáìéÜ äïõëåéÜ ïé åâñáßïé íá ðÜíå íá åãêáôáóôáèïýí êáé íá êÜíïõí êñÜôïò ðÜíù óôï Ýäáöïò åíüò Üëëïõ Ýèíïõò üðùò
åßíáé ôï ðáëáéóôéíéáêü, êáé üôé ôï êñÜôïò
ôïõò ôï äçìéïýñãçóå ï äõôéêüò éìðåñéáëéóìüò.
Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôï êñÜôïò ôïõ ÉóñáÞë ôï äçìéïýñãçóå ï åõñùðáúêüò éìðåñéáëéóôéêüò áíôéóçìéôéóìüò. Ôï ðñþôï
óýã÷ñïíï êýìá åãêáôÜóôáóçò ôùí åâñáßùí îåêßíçóå áðü ôïõò óå âÜñïò ôïõò äéùãìïýò ôïõ ìåãáëïñþóéêïõ ôóáñéêïý éìðåñéáëéóìïý êáé ìáæéêïðïéÞèçêå áðü ôç ìåèïäéêüôåñç ãåíïêôïíßá üëùí ôùí åðï÷þí,
ôç ÷éôëåñéêÞ. ¼÷é ìüíï äåí éó÷ýåé ôï üôé
ßäñõóå ôï ÉóñáÞë ï äõôéêüò éìðåñéáëéóìüò,
üðùò ëÝíå ïé áíôéóçìßôåò, áëëÜ Þôáí ç
óïóéáëéóôéêÞ ÅÓÓÄ ôïõ ÓôÜëéí ðïõ Ýäùóå ôçí êáßñéá óôñáôéùôéêÞ áëëÜ êáé äéðëùìáôéêÞ óôÞñéîç ãéá ôçí ßäñõóÞ ôïõ ôï
1948 áêñéâþò åðåéäÞ áõôÞ ç ÅÓÓÄ Þôáí
ï çãÝôçò êáé ðñùôáèëçôÞò ôïõ ðáãêüóìéïõ
áíôé÷éôëåñéêïý áãþíá. Áíôßèåôá ç Áããëßá, ðïõ áñ÷éêÜ åíßó÷õóå ôçí åãêáôÜóôáóç
ôùí äéùêüìåíùí åâñáßùí óôçí Ðáëáéóôßíç ðñÜãìáôé ãéá ôïõò äéêïýò ôçò áðïéêéïêñáôéêïýò ëüãïõò, Ýãéíå ìåôÜ ôïí â´ ðáãêüóìéï ðüëåìï ï ðéï ïñêéóìÝíïò å÷èñüò
ôçò äçìéïõñãßáò áõôïý ôïõ êñÜôïõò, åíþ
ïé ÇÐÁ óýñèçêáí áðü ôçí ÅÓÓÄ óôçí
áíáãíþñéóç ôïõ íÝïõ êñÜôïõò ãéá íá ìçí
áöÞóïõí ôïí åðáíáóôáôéêü êïììïõíéóìü
íá åðéäñÜ éäåïëïãéêÜ óôï ÉóñáÞë ðïõ ôüôå áðïôåëïýóå ôï ðéï ðñïïäåõôéêü êïììÜôé ôïõ ìåóáíáôïëéêïý ÷þñïõ.
Áíôßèåôá áðü üóá éó÷õñßæïíôáé ïé íåïíáæß êáé ïé øåõôïáñéóôåñïß áíôéóçìßôåò ïé
åâñáßïé Üðïéêïé äåí Þñèáí íá åãêáôáóôáèïýí ðÜíù óå Ýíá õðáñêôü êñÜôïò Þ êáí
óå Ýíá ó÷çìáôéóìÝíï ðáëáéóôéíéáêü Ýèíïò
êáé íá ôï õðïäïõëþóïõí Þ íá ôï åîïíôþóïõí ãéáôß óôá 1900 äåí åß÷å áêüìá äçìéïõñãçèåß ïýôå ðáëáéóôéíéáêÞ åèíéêÞ æùÞ, ïýôå ðáëáéóôéíéáêÞ áóôéêÞ ôÜîç, ïýôå
óõíåéäçôü ðáëáéóôéíéáêü Ýèíïò. Áíôßèåôá ïé Üðïéêïé äçìéïýñãçóáí íÝåò ðñïçãìÝíåò óõíèÞêåò õëéêÞò ðáñáãùãÞò óôïí
ðáëáéóôéíéáêü ÷þñï ðïõ ðñïóÝëêõóáí íÝïõò áñáâéêïýò ðëçèõóìïýò óå áõôüí. ÊÜôù áðü Üëëåò ðåñéóôÜóåéò ïé äýï ðëçèõ-

óìïß èá ìðïñïýóáí íá æÞóïõí ìáæß óå Ýíá
åíéáßï êñÜôïò óáí Ýíá åâñáúêü éóñáçëéíü
êáé Ýíá áñáâéêü ðáëáéóôéíéáêü Ýèíïò. ¼ìùò áõôü äåí ôï Þèåëáí ïýôå ïé åðéêåöáëÞò ôùí áðïßêùí óéùíéóôÝò ôçò ðéï äåîéÜò
ôÜóçò, ïýôå, áêüìá ðåñéóóüôåñï, äåí ôï
Þèåëáí ïé ðéï áíôéäñáóôéêïß Üñáâåò öåïõäÜñ÷åò ðïõ Ýóôñåøáí áðü ôçí áñ÷Þ ôçí
ðáëáéóôéíéáêÞ áãñïôéÜ åíáíôßïí ôùí åâñáßùí åðïßêùí åìðïäßæïíôáò ïðïéáäÞðïôå åíüôçôá ôùí äýï ëáþí. Óôç óõíÝ÷åéá ìÜëéóôá ïé ðáëáéóôßíéïé öåïõäÜñ÷åò
óõíåñãÜóôçêáí óôåíÜ ìå ôïí ×ßôëåñ óôïí
ðáãêüóìéï ðüëåìï- ï áñ÷çãüò ôïõò ×áôæ
Áë ×ïõóåúíß Þôáí óôï Âåñïëßíï óå üëç
ôç äéÜñêåéá ôïõ ðïëÝìïõ öéëïîåíïýìåíïò
ôïõ Ã´ ÑÜé÷ êáé ðñïóÝöåñå ìåñáñ÷ßåò éóëáìéóôþí áíôéóçìéôþí óôéò ìïíÜäåò ôçò
ÂÝñìá÷ô - åíþ áìÝóùò ìåôÜ áðü ôïí ðüëåìï óõììÜ÷çóáí ìå ôçí áããëéêÞ áðïéêéïêñáôßá. ¸ôóé âñÝèçêáí óå óýãêñïõóç
ìå üëç ôçí ðñïïäåõôéêÞ áíèñùðüôçôá.
ÁõôÞ âñÞêå áíôßèåôá óôïõò åâñáßïõò ôïõ
ÉóñáÞë ôïí ðéï óõíåðÞ ðáñÜãïíôá ôïõ áíôé÷éôëåñéêïý ðïëÝìïõ óå áõôÞí ôçí ðåñéï÷Þ. ¸ôóé ôåëéêÜ üëåò ïé áíôéöáóéóôéêÝò ÷þñåò ìå åðéêåöáëÞò ôçí ÅÓÓÄ áíáãíþñéóáí óôïí ÏÇÅ ôï éóñáçëéíü êñÜôïò êáèþò êáé ôï äéêáßùìá ãéá Ýíá ðáëáéóôéíéáêü êñÜôïò äßðëá óôï éóñáçëéíü.
¼ìùò ïé Ðáëáéóôßíéïé êÜôù áðü ôçí ðßåóç ôçò áñáâéêÞò áíôßäñáóçò êáé ôçò áããëéêÞò áðïéêéïêñáôßáò óõíÝ÷éóáí íá áñíïýíôáé ôá äýï êñÜôç êáé åðÝìåéíáí óôçí
êáôáóôñïöÞ ôïõ ÉóñáÞë. Áíôßóôïé÷á ïé ðéï
äåîéïß óéùíéóôÝò, ïé ëåãüìåíïé áíáèåùñçôÝò ôçò ôÜóçò Æáìðïôßíóêõ (Éñãêïýí, ïìÜäá Óôåñí) áñíïýíôáí ôüôå êáé ïé äéÜäï÷ïß ôïõò áñíïýíôáé ùò ôá óÞìåñá íá
áíáãíùñßóïõí ôï ðáëáéóôéíéáêü êñÜôïò.
Ç áôõ÷ßá êáé ãéá ôï ÉóñáÞë êáé ãéá ôï
ðáëáéóôéíéáêü Ýèíïò Þôáí üôé ëßãï ìåôÜ
ôçí ßäñõóç ôïõ ðñþôïõ Þñèáí óôçí åîïõóßá ôçò ÅÓÓÄ ïé áíôéóçìßôåò ìåãáëïñþóïé éìðåñéáëéóôÝò Óïõóëüö, ×ñïõóôóüö
êáé ÌðñÝæíéåö. Áõôïß, Þäç åðß ÓôÜëéí åðéôÝèçêáí óôïõò åâñáßïõò ôçò ÅÓÓÄ áëëÜ êáé óôï ÉóñáÞë óôï üíïìá ôïõ áíôéóéùíéóìïý, åíþ ìåôÜ ôï èÜíáôü ôïõ ÓôÜëéí áíôÝóôñåøáí êáèáñÜ ôç óïâéåôéêÞ
ãñáììÞ óôï ðáëáéóôéíéáêü ðñïùèþíôáò
ìéá ðáíáñáâéêÞ óõóðåßñùóç åíÜíôéá óôï
êñÜôïò ôïõ ÉóñáÞë ðïõ ôçí ðñüâáëáí êáé
ôçí ðñïâÜëïõí áêüìá óáí ôÜ÷á áíôé-éìðåñéáëéóôéêÞ. ¸ôóé êáôÜöåñáí íá äéåéóäýóïõí óå üëá ôá åèíéêÜ êéíÞìáôá ôùí
áñáâéêþí ÷ùñþí, íá äõíáìþóïõí åêåß ôïí
áíôéóçìéôéóìü ìå áíôéóéùíéóôéêü ìáíäýá
(ãéáôß ï óêÝôïò áíôéóçìéôéóìüò åß÷å ÷ñåïêïðÞóåé ëüãù ×ßôëåñ) êáé ôï öáóéóìü.
Áðü ôçí Üëëç ìå áõôÞ ôçí êßíçóç Ýñéîáí
ôï ùò ôüôå ïõäÝôåñï ÉóñáÞë óôï ðëåõñü
ôùí äõôéêþí áðïéêéïêñáôþí êáé ôùí ÇÐÁ ïé ïðïßåò ðïëåìïýóáí ôá áñáâéêÜ åèíéêÜ êéíÞìáôá áðü ôçí éìðåñéáëéóôéêÞ
ðëåõñÜ. ¸ôóé ôï ÉóñáÞë Ýðáéîå áíôéäñáóôéêü ñüëï óôá ÷ñüíéá ôéò áìåñéêÜíéêçò
çãåìïíßáò ðáñüëï ðïõ áðü ìéá Üðïøç õðåñÜóðéæå ôçí ýðáñîÞ ôïõ áðü ôéò åðéèÝóåéò ôùí áñÜâùí óïâéíéóôþí ìå åðéêåöáëÞò ôç ñùóüöéëç Óõñßá ðïõ áðü ôüôå Þèåëå ôçí Ðáëáéóôßíç, üðùò êáé ôï Ëßâáíï,

ãéá ôïí åáõôü ôçò.
ÌåôÜ ôç íßêç ôïõ óôïí ðüëåìï ìå ôïõò
Üñáâåò ôï 1967, ðüëåìï ðïõ äéåõêüëõíå
ìå äéðëùìáôéêÝò ðñïâïêÜôóéåò ç Ñùóßá
(óáí ÅÓÓÄ), ôï ÉóñáÞë êáôÝëáâå ôá åäÜöç ðïõ ï ÏÇÅ áíáãíþñéæå áðü ôï 1948
óôïõò Ðáëáéóôßíéïõò êáèþò êáé Üëëá áñáâéêÜ åäÜöç. ¸ôóé ãéãáíôþèçêå ìÝóá
óôçí éóñáçëéíÞ áóôéêÞ ôÜîç ç óïâéíïöáóéóôéêÞ ãñáììÞ ôïõ ÌåãÜëïõ ÉóñáÞë ôùí
áíáèåùñçôþí óéùíéóôþí ôïõ Éñãêïýí (ìå
êáôïðéíïýò åêðñüóùðïõò ôïõò Ìðåãêßí,
Óáñüí êáé ÍåôáíéÜ÷ïõ ôïõ Ëéêïýíô) ïé
ïðïßïé åðéäéþêïõí óôñáôçãéêÜ ôçí êáôÜñãçóç êÜèå ðáëáéóôéíéáêïý êñÜôïõò. Ç
ãñáììÞ ôïõ ÌåãÜëïõ ÉóñáÞë áðïìüíùóå
ðáñáðÝñá ôï ÉóñáÞë áðü ôïí áñáâéêü êüóìï. ¼ìùò ìåôÜ ôïí áñáâï-éóñáçëéíü ðüëåìï ôïõ 1973 êáé ìåôÜ ôá ìáæéêÜ áíôéêáôï÷éêÜ ðïëéôéêÜ êéíÞìáôá ôùí Ðáëáéóôéíßùí, ðïõ áðÝäåéîáí ôçí áäõíáìßá ôïõ
éóñáçëéíïý åðåêôáôéóìïý íá ðåôý÷åé ôïõò
óôü÷ïõò ôïõ, Üñ÷éóå ìéá áíôßóôñïöç êßíçóç ðñïóÝããéóçò ìå ôï ÉóñáÞë ôçò åèíéêÞò áóôéêÞò ôÜîçò ôùí ðáëáéóôßíéùí, áëëÜ êáé ôùí áóôéêþí ôÜîåùí ðïëëþí áñáâéêþí ÷ùñþí ìå ôçí åîáßñåóç ðÜíôá ôçò
ñùóüöéëçò Óõñßáò êáé áñãüôåñá ôïõ ÉñÜí.
ÁõôÞ ç ðñïóÝããéóç äéåõêïëýíèçêå ðñþôïí áðü ôï üôé ï áìåñéêÜíéêïò éìðåñéáëéóìüò Üñ÷éóå íá êëïíßæåôáé ðáãêüóìéá ìåôÜ ôçí Þôôá ôïõ óôï ÂéåôíÜì êáé äåýôåñïí áðü ôï üôé ç ðïëéôéêÞ äéåßóäõóçò ôçò
ÅÓÓÄ óôïí áñáâéêü êüóìï Üñ÷éóå íá áðïêáëýðôåôáé åðßóçò óáí éìðåñéáëéóôéêÞ
êáé íá óõíáíôÜåé ôåñÜóôéåò áíôéèÝóåéò. ¸ôóé Þñèå óôá ôÝëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1980
áñ÷éêÜ ç óõìöéëßùóç ôïõ çãÝôç ôïõ áñáâéêïý êüóìïõ, ôçò Áéãýðôïõ, ìå ôï ÉóñáÞë êáé ìåôÜ ôï 1990 åêåßíç ôçò çãåôéêÞò
åèíéêÞò áóôéêÞò äýíáìçò ôùí Ðáëáéóôéíßùí, ôçò ÖáôÜ÷ (ÃéáóÝñ ÁñáöÜô) ìå ôéò
ðéï åéñçíüöéëåò êáé ëéãüôåñï åðåêôáôéêÝò ôÜóåéò ôçò éóñáçëéíÞò áóôéêÞò ôÜîçò
(Åñãáôéêü Êüììá, ÃéôæÜê Ñáìðßí). Ç éóôïñéêÞ áõôÞ ðñïóÝããéóç óáìðïôáñßóôçêå áðü ôïõò áíôéäñáóôéêïýò êáé ôùí äýï åèíþí: Áðü ôç ìßá ïé åâñáßïé åðåêôáôéóôÝò
óõíÝ÷éóáí äñáóôÞñéá íá ÷ôßæïõí íÝïõò ïéêéóìïýò óôçí ðáëáéóôéíéáêÞ ÄõôéêÞ ü÷èç êáé ôç ÃÜæá. Áðü ôçí Üëëç ïé ößëïé Þ
êáé ïé ðñÜêôïñåò ôçò Ñùóßáò ìÝóá óôï ðáëáéóôéíéáêü êßíçìá, ôï PFLP (Ëáúêü ìÝôùðï ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò Ðáëáéóôßíçò) êáé ôï PDFLP (Ëáúêü Äçìïêñáôéêü ìÝôùðï ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôçò
Ðáëáéóôßíçò) Ýêáíáí åðß ÷ñüíéá êÜèå ëïãÞò äïëïöïíéêÞ ðñïâïêÜôóéá óå âÜñïò Üìá÷ùí åâñáßùí ãéá íá åìðïäßóïõí ôçí
ðñïóÝããéóç ôçò ÖáôÜ÷ êáé ôçò ÏÁÐ ìå
ôï ÉóñáÞë. ÁõôÞí ôçí ðïëéôéêÞ ôçò ðñïâïêÜôóéáò êáé ôçò Üñíçóçò ôçò áíáãíþñéóçò ôïõ ÉóñáÞë ôç óôÞñéæáí äéðëùìáôéêÜ ðïëéôéêÜ êáé õëéêÜ ôá ñùóüöéëá êñÜôç ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò (áñ÷éêÜ ç Óõñßá
êáé ðïëý áñãüôåñá ôï íåïíáæéóôéêü ÉñÜí
ôùí ìïõëÜäùí) êáé ðéï êáëõìÝíá ç ßäéá
ç Ñùóßá. ÁõôÝò ïé åðéèÝóåéò êáôÜ ôùí åâñáßùí áìÜ÷ùí äõíÜìùíáí ôáõôü÷ñïíá
êáé ôïõò óïâéíïöáóßóôåò ìÝóá óôï ÉóñáÞë ðïõ óõìðåñéöÝñïíôáí ìå ïëïÝíá êáé
ìåãáëýôåñç óêëçñüôçôá ü÷é ìüíï óôçí ß-
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äéá ôç ÖáôÜ÷ áëëÜ êáé óôïõò ðáëáéóôßíéïõò Üìá÷ïõò. ¼ìùò ç ðñïóÝããéóç óõíå÷éæüôáí ðáñÜ ôéò áëëåðÜëëçëåò ðñïâïêÜôóéåò ôùí áíôéäñáóôéêþí ôùí äýï óôñáôïðÝäùí êáé óôá 1993 ïäÞãçóå óôçí éóôïñéêÞ óõìöùíßá ôïõ ¼óëï óå ìéá óôéãìÞ
óôçí ïðïßá ïõóéáóôéêÜ êáé ïé äýï õðåñäõíÜìåéò âñÝèçêáí íá ìçí ðáßæïõí çãåìïíéêü ñüëï óôá áñáâï-éóñáçëéíÜ ðñÜãìáôá. Ç ìåí ñþóéêç äéðëùìáôßá ãéáôß áêüìá äéá÷åéñéæüôáí ôç ìåôáâáôéêÞ öÜóç
ôçò äéÜëõóçò ôçò ÅÓÓÄ ãéá ôçí áíÜäõóç
ìéáò áêüìá ðéï åðéèåôéêÞò êáé ÷éôëåñéêÞò
Ñùóßáò, ïé äå ÇÐÁ ãéáôß ç ðñïåäñßá Êëßíôïí óáìðüôáñå ôçí ðñïóÝããéóç õðåñáóðßæïíôáò ôïõò éóñáçëéíïýò åðåêôáôéóôÝò
ðñÜãìá üìùò ðïõ ïäÞãçóå ôçí åéñçíüöéëç êõâÝñíçóç Ñáìðßí íá ôçí ðáñáêÜìøåé
óáí ìåóïëáâÞôñéá. Óôï ¼óëï óõìöùíÞèçêå ç êáôáñ÷Þí áíáãíþñéóç ôïõ éóñáçëéíïý êñÜôïõò áðü ôïõò ðáëáéóôßíéïõò ôçò
ÖáôÜ÷ êáé ôçò ÏÁÐ êáé ìéá Ýììåóç áíáãíþñéóç ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý êñÜôïõò áðü
ôï ÉóñáÞë.
Ç áðÜíôçóç óôï ¼óëï Þôáí ìÝóá áðü
ôï ÉóñáÞë ç äïëïöïíßá ôïõ Ñáìðßí ðïõ
Ýãéíå óôï êëßìá ôçò áðïññéðôéêÞò áíôéðáëáéóôéíéáêÞò åêóôñáôåßáò ôïõ ÍåôáíéÜ÷ïõ êáé ìÝóá áðü ôïõò ðáëáéóôßíéïõò ìå
áëëåðÜëëçëåò ðñïâïêÜôóéåò ü÷é ðéá ôùí
üëùí êé ðéï áäýíáìùí êáé øåõôïìáñîéæüíôùí PFLP êáé DPFLP (ðïõ äåí ìéëïýóáí ðïôÝ ùìÜ ãéá ôïí åêôïðéóìü Þ ôçí
åîüíôùóç ôùí åâñáßùí áìÜ÷ùí), áëëÜ ìå
ôéò óöáãÝò ôùí éóñáçëéíþí áìÜ÷ùí áðü
ôïõò áõôü÷åéñåò ôçò ×áìÜò, ôïõò ðñáãìáôéêïýò áðïãüíïõò ôùí ÷éôëåñéêþí éóëáìéêþí ôáãìÜôùí ôïõ ×ßôëåñ.
¹ôáí ç Ñùóßá, ï çãåìüíáò ôçò óõñéáêÞò ðïëéôéêÞò, ðïõ óå óõíåñãáóßá ìå ôï
óõñéáêü êñÜôïò Ýöôéáîå ôçí éóëáìïíáæéóôéêÞ ×áìÜò ç ïðïßá åîáãüñáóå åýêïëá
ìå Üöèïíï “öéëáíèñùðéêü” ÷ñÞìá Ýíá ìÝñïò áðü ôçí ðåñéèùñéïðïéçìÝíç ðáëáéóôéíéáêÞ öôù÷ïëïãéÜ êáé ôçí Ýóôñåøå óôç
ãñáììÞ ôçò ü÷é ðéá ôçò ìç áíáãíþñéóçò
ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë (üðùò Ýêáíáí áñ÷éêÜ ç ÖáôÜ÷ êáé ç ÏÁÐ êáé ùò ôï ôÝëïò ôá “ìáñîßæïíôá” PFLP êáé DPFLP)
áëëÜ óôç ÷éôëåñéêïý áíôéóçìéôéêïý ôýðïõ
åîüíôùóç ôùí åâñáßùí êáôïßêùí ôïõ ÉóñáÞë. Áñ÷éêÜ ïé éóñáçëéíïß óïâéíïöáóßóôåò åðåêôáôéóôÝò åßäáí óôçí äçìéïõñãßá
ôçò ×áìÜò Ýíáí ðáñÜãïíôá ðïõ èá åîïõäåôÝñùíå ôïõò ëïãéêïýò åèíéêéóôÝò ôçò
ÖáôÜ÷. Ïé ñùóüöéëïé øåõôïáñéóôåñïß ðïõ
ðáñéóôÜíïõí ôïõò öáíáôéêïýò ößëïõò ôùí
Ðáëáéóôßíéùí êñýâïõí üôé íåïíáæéóôéêÞ
×áìÜò áñíåßôáé ìáæß ìå ôçí ýðáñîç
ôïõ ÉóñáÞë êáé ôçí ýðáñîç åíüò ðáëáéóôéíéáêïý êñÜôïõò äßðëá óôï ÉóñáÞë. Ãéá áõôü ëßãïé îÝñïõí üôé ç ×áìÜò
åßíáé óôçí ïõóßá ôçò ìéá áíôåèíéêÞ ðáëáéóôéíéáêÞ äýíáìç ãéáôß óôç âÜóç ôçò éäåïëïãßáò ôçò âñßóêåôáé ôï éóëáìéêü “õðåñåèíéêü” ÷áëéöÜôï äçëáäÞ ç êáôÜñãçóç
ôùí åèíéêþí êñáôþí üðùò ôï èÝëåé êáé ï
íåïíáæéóôéêüò Üîïíáò ìå çãåìüíá ôçí áõôïêñáôïñéêÞ Ñùóßá êáé ôï õðï-éìðåñéáëéóôéêü ÉñÜí ôùí ìïõëÜäùí. Ãé áõôü ç ×áìÜò âñßóêåôáé óå áíåéñÞíåõôï ðüëåìï ìå
ôçí ìüíç åèíéêÞ äýíáìç ôùí Ðáëáéóôßíéùí, ôçí ÖáôÜ÷, ðïõ ðñáãìáôéêÜ ðáëåýåé ãéá ôçí áðåëåõèÝñùóç êáé ôçí åäáöéêÞ
áêåñáéüôçôá ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý êñÜôïõò.
Ç ×áìÜò Ýäåéîå ôçí ðñáãìáôéêÞ öýóç ôçò
áíáãíùñßæïíôáò ðñþôç áõôÞ óôïí êüóìï
êáé ìüíç ìáæß ìå ôç ÍéêáñÜãïõá ôá ñþóéêá ðñïôåêôïñÜôá ôçò Ïóóåôßáò êáé ôçò
Áìð÷áæßáò, äçëáäÞ ôï äéáìåëéóìü ôçò Ãåùñãßáò áðü ôç Ñùóßá. Ç Ñùóßá èÝëåé íá
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óõíôñßøåé ôéò áñáâéêÝò ÷þñåò êáé ôá åèíéêÜ êéíÞìáôá ðïõ áíôéóôÝêïíôáé óôçí
åðéèåôéêÞ åðåìâáôéêÞ ðïëéôéêÞ ôùí éóëáìïöáóéóôþí, üðùò áõôÞ åöáñìüæåôáé ôïðéêÜ ìÝóù ÉñÜí-Óõñßáò-ÊáôÜñ. Ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò
åßíáé ôåñÜóôéá óå ó÷Ýóç ìå åêåßíç ôùí ÇÐÁ ãéáôß áõôÝò åðåìâáßíïõí ðáíôïý áðñïêÜëõðôá åíþ åêåßíç åðåìâáßíåé “äéáêñéôéêÜ” ìÝóù ðñáêôüñùí êáé ìÝóù öéëéêþí åóùôåñéêþí ðïëéôéêþí äõíÜìåùí óå
êÜèå ÷þñá êáé óå êÜèå ðåñéï÷Þ ôïõ êüóìïõ. Ôï ìåãÜëï üðëï ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé ðáíôïý åßíáé üôé ôïðïèåôåß ðñÜêôïñåò êáé ìÝóá óå
å÷èñéêÝò ôçò äõíÜìåéò äçëáäÞ êáé ìÝóá
óôç ÖáôÜ÷ êáé ìÝóá óôïõò óïõíßôåò ôïõ
ËéâÜíïõ äçëáäÞ êáé óôéò äõíÜìåéò ðïõ
áíôéóôÝêïíôáé óôç ×áìÜò êáé óôç ×åæìðïëÜ÷. Óôç ÖáôÜ÷ Ý÷åé ôïí ÁìðÜò, óôïõò
óïõíßôåò ôïõ ËéâÜíïõ ôïí ðñùèõðïõñãü
Óéíéüñá. Áõôïß ïé äýï ìá÷áéñþíïõí ðéóþðëáôá ôá êéíÞìáôá óôá ïðïßá çãïýíôáé
óõìöéëéþíïíôÜò ôá äéáñêþò ìå ôçí ×áìÜò êáé ôçí ×åæìðïëÜ÷ áíôßóôïé÷á.
Ï ëüãïò ãéá ôïí ïðïßï ç ×åæìðïëÜ÷ êáé
ç ×áìÜò ñß÷íïõí êÜèå ôüóï ðõñáýëïõò
óôï ÉóñáÞë åßíáé ï åîÞò: ÈÝëïõí íá ðñïêáëÝóïõí óôñáôéùôéêÝò åðéèÝóåéò ôïõ ÉóñáÞë ðïõ üðùò êÜèå Üëëç êõñßáñ÷ç ÷þñá
ìïéñáßá èá åðé÷åéñïýóå íá åîïõäåôåñþóåé
ôçí ðçãÞ ôùí ðõñáýëùí ðïõ åîáðïëýïíôáé åíáíôßïí ôçò áíáßôéá áðü ìéá Üëëç
÷þñá. ÁëëÜ ïé ðñïâïêÜôïñåò ôçò ×åæìðïëÜ÷ êáé ôçò ×áìÜò åîáðïëýïõí ôïõò ðõñáýëïõò ôïõò êáé ãåíéêüôåñá ôá âáñéÜ
ôïõò ðõñÜ ìÝóá áðü ðõêíïêáôïéêçìÝíåò
ðåñéï÷Ýò áìÜ÷ùí. ÁõôÞ åßíáé ç ôáêôéêÞ
“ôùí áíèñþðéíùí áóðßäùí” ðïõ äåí Ý÷åé
ðïôÝ ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü åèíéêü áðåëåõèåñùôéêü êßíçìá áëëÜ ìüíï áðü öáóßóôåò
åéóâïëåßò. ÐïôÝ Ýíá åèíéêïáðåëåõèåñùôéêü êßíçìá äåí èá Ýñé÷íå ðõñÜ óå ôáêôéêü óôñáôü åéóâïëÞò, êáé ìÜëéóôá ðõñÜ üëìùí, ìÝóá Þ äßðëá áðü êáôïéêïýìåíá óðßôéá êáé óå áóôéêÝò ðåñéï÷Ýò ìå ôïí êßíäõíï íá áíôéìåôùðßóåé áðÜíôçóç ìå áêüìá ðéï âáñéÜ ðõñÜ. Ãé áõôü ïé áíôÜñôéêïé
êáé ïé ôáêôéêïß áìõíôéêïß óôñáôïß ðïëåìÜíå óôï ýðáéèñï Þ üôáí ÷ñåéáóôåß áäåéÜæïõí ôá ÷þñéá, áêüìá êáé ôéò ðüëåéò,
üôáí ÷ñåéÜæåôáé íá ðïëåìÞóïõí å÷èñéêïýò
óôñáôïýò.
Ï ôåëåõôáßïò ðüëåìïò óôç ÃÜæá, üðùò
êáé ï ðñïðÝñóéíïò óôï Ëßâáíï, îåêßíçóáí ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ×åæìðïëÜ÷ êáé
ôçò ×áìÜò áíôßóôïé÷á ãéá íá ðñïâïêÜñïõí ôï ÉóñáÞë ñß÷íïíôÜò ôïõ ðõñáýëïõò
åíôåëþò áðñüêëçôá. Ôï ôåëåõôáßï äåí öÜíçêå óôïí ðïëý êüóìï, åéäéêÜ åäþ óôçí
ÅëëÜäá ðïõ åßíáé ÷þñá ôïõ öéëéêÞ ðñïò
ôï íåïíáæéóôéêü Üîïíá, ãéáôß ç ×áìÜò åìöÜíéóå ôïõò ðõñáýëïõò ôçò êáôÜ ôïõ ÉóñáÞë óáí áðÜíôçóç óôïí áðïêëåéóìü ôçò
ÃÜæáò áðü ôï ÉóñáÞë. Ç áëÞèåéá üìùò åßíáé üôé ôï ÉóñáÞë áðÝêëåéóå ôç ÃÜæá áöïý ðñþôá äÝ÷ôçêå ãéá áñêåôÜ ÷ñüíéá
åðéèÝóåéò ìå ðõñáýëïõò áðü ôç ×áìÜò. Êáé
äåí ôïõò äÝ÷ôçêå åðåéäÞ ôÜ÷á ç ×áìÜò
Þèåëå íá áðåëåõèåñþóåé ôç ÃÜæá êáé ôïõò
ðáëáéóôßíéïõò áðü ôçí êáôï÷Þ ôïõ ÉóñáÞë. Áíôßèåôá ç ×áìÜò åíÝôåéíå ôéò ðõñáõëéêÝò åðéèÝóåéò ôçò êáôÜ ôïõ ÉóñáÞë áöïý áõôü åß÷å áðï÷ùñÞóåé åíôåëþò áðü
ôç ÃÜæá êáé áöïý ôï êáôå÷üìåíï êïììÜôé ôçò Ðáëáéóôßíçò åß÷å ìéá êõâÝñíçóç
ðïõ äåí Þèåëå ðüëåìï ìå ôï ÉóñáÞë, áëëÜ
âñéóêüôáí óå ìéá öÜóç áóôáèïýò óõíý-
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ðáñîçò, áëëÜ ðÜíôùò óõíýðáñîçò ìáæß
ôïõ. Ôï üôé ç ×áìÜò äåí Ýñé÷íå ñïõêÝôåò
åî ïíüìáôïò ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý ëáïý áðïäåéêíõüôáí êáé áðü ôçí ùìÞ äéêôáôïñßá ðïõ áóêåß ðÜíù óôç ÖáôÜ÷ ìÝóá óôç
ÃÜæá ðïõ Ýöôáóå êáé óå ùìÝò äïëïöïíßåò
ôùí óôåëå÷þí ôçò ÖáôÜ÷ áêñéâþò ðÜíù
óôïí ðüëåìï êáé ìå êÜëõøç ôïí ðüëåìï.
¢ìåóïò ðïëéôéêüò óôü÷ïò áõôÞò ôçò
ðñïâïêÜôóéáò Þôáí íá êÜíåé ôï ÉóñáÞë
åéóâïëÝò, âïìâáñäéóìïýò êáé óôñáôéùôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ìÝóá óå ðëçèõóìïýò êáé
ìåôÜ íá êéíçìáôïãñáöçèïýí ïé íåêñïß êáé
ïé ôñáõìáôßåò áðü ôï Ýôïéìï êáé êáëï÷ôéóìÝíï äßêôõï ôçò éñáíéêÞò ôçëåüñáóçò
êáé ôçò öéëïñþóéêçò óå üëç ôç ãñáììÞ
ôçò Áë Ôæáæßñá. ÁìÝóùò ìåôÜ ç åéêüíá
ôùí åêáôïíôÜäùí áêñùôçñéáóìÝíùí íçðßùí ôçò ÃÜæáò ðÞãáéíå óå üëá ôá óðßôéá
ôçò ãçò ôçí þñá ðïõ êáìéÜ ôÝôïéá åéêüíá
äåí åìöáíßóôçêå ðïôÝ áðü ôá åêáôïíôÜäåò ÷éëéÜäåò óöáãìÝíá íÞðéá ôïõ Íôáñöïýñ, ôçò Âïóíßáò êáé ôçò Ôóåôóåíßáò.
Êáé äåí ðÞãå ðïôÝ ãéá äõï ëüãïõò: ðñþôïí ãéáôß ïé óöáãåßò åêåß Þôáí ïé Üíèñùðïé ôïõ íåïíáæéóôéêïý ìåôþðïõ, óïõäáíïß éóëáìïöáóßóôåò, óÝñâïé ïñèïäïîïöáóßóôåò êáé ñþóïé íåïôóáñéêïß öáóßóôåò,
äçëáäÞ ïé Üíèñùðïé ôïõ ðáãêüóìéïõ ìåôþðïõ éìðåñéáëéóôþí ðïõ Ý÷åé ôç ìåãáëýôåñç éó÷ý óå ðñïðáãáíäéóôéêü åðßðåäï
áêñéâþò ãéáôß Ý÷åé ôçí ðéï êáëÜ åðåîåñãáóìÝíç ðïëéôéêÞ ãñáììÞ êáé ôïõò ðéï óáöåßò ðïëéôéêïýò óôü÷ïõò. ÐïôÝ ïé áíáôïëéêïß óöáãåßò äåí óöÜæïõí áí äåí åßíáé
óßãïõñïé üôé èá åëÝãîïõí ôçí åéêüíá. ÅéóâÜëïõí êáé óöÜæïõí ìüíï üôáí åßíáé óßãïõñïé üôé èá Ý÷ïõí äéþîåé êÜèå áíôéêåéìåíéêü ïðåñáôÝñ áðü ôï èÝáôñï åðé÷åéñÞóåùí. Åðß ðëÝïí åéóâÜëïõí êáé óöÜæïõí üôáí Ý÷ïõí ðåôý÷åé åõíïúêïýò ðïëéôéêïýò óõó÷åôéóìïýò óå åðßðåäï
äéåèíþí óõììá÷éþí êáé ôçò áíôßóôïé÷çò
ðñïðáãÜíäáò. Ïé éóñáçëéíïß Ýêáíáí ðüëåìï ÷ùñßò íá ëïãáñéÜóïõí üóï Ýðñåðå
ôçí ðáãêüóìéá êïéíÞ ãíþìç. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá Ýêáíáí äýï ìåãÜëá ëÜèç. Ôï
Ýíá åßíáé ðïëéôéêü êáé Ý÷åé íá êÜíåé ìå
ôçí áäõíáìßá ôïõò íá êáôáëÜâïõí üôé ï
ðüëåìïò ðïõ äßíïõí ìå ôïõò éóëáìïöáóßóôåò åßíáé ôìÞìá åíüò ðáãêüóìéïõ ðïëÝìïõ ôïõ ïðïßïõ üìùò ôïí êýñéï õðïêéíçôÞ, ôçí ðïõôéíéêÞ Ñùóßá, ôïí èåùñïýí
áðü ïõäÝôåñç Ýùò öéëéêÞ äýíáìç. Ôï äåýôåñï åßíáé âáèýôåñï óôñáôçãéêü-éäåïëïãéêü êáé Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôïí åðåêôáôéóìü êáé ôï öáóéóìü ôçò ðéï äåîéÜò ðôÝñõãáò ôçò áóôéêÞò ôÜîçò ôïõ ÉóñáÞë. ÁõôÞ
èåùñåß üôé ôï ÉóñáÞë ïöåßëåé íá Ý÷åé ðïëý ëßãïõò óôñáôéþôåò íåêñïýò ãéáôß ç äéáôÞñçóÞ ôïõ åßíáé Ýíá æÞôçìá óôñáôéùôéêïý
áñéèìçôéêïý óõó÷åôéóìïý áðÝíáíôé óå Ýíáí áíåîÜíôëçôï êáé ó÷åôéêÜ ïìïéïãåíÞ
êáé áíåðßäåêôï ðïëéôéêÞò ðñïüäïõ áñáâéêü ðëçèõóìü. Ãé áõôü ï éóñáçëéíüò
óôñáôüò áðáíôÜåé åäþ êáé ÷ñüíéá óôçí éóëáìïöáóéóôéêÞ ðñüêëçóç ñéóêÜñïíôáò
êáé áðïäå÷üìåíïò ôç óöáãÞ ôùí ðáëáéóôßíéùí êáé ãåíéêÜ áñÜâùí áìÜ÷ùí ãéá
ôçí ïðïßá üìùò ôçí êýñéá åõèýíç Ý÷ïõí
ïé ðñïâïêÜôïñåò ôùí áíèñþðéíùí áóðßäùí. Áí ç éóñáçëéíÞ áóôéêÞ ôÜîç ëïãÜñéáæå óáí ðñþôï êáé êáßñéï ìÝãåèïò ãéá
ôï ìÝëëïí ôçò ÷þñáò ôá áéóèÞìáôá áðÝíáíôé óôï ÉóñáÞë ôùí ëáþí ôçò ãçò êáé
ðÜíù áð üëá ôùí ðëçèõóìþí ôùí ìïõóïõëìáíéêþí ÷ùñþí, éäéáßôåñá ôùí ðáëáéóôßíéùí, ïé ïðïßïé üëï êáé ðåñéóóüôå-

ñï êáôáðéÝæïíôáé áðü ôïõò éóëáìïöáóßóôåò ôïõ ÉñÜí êáé ôçò Óõñßáò, èá öñüíôéæå
íá ìåéþóåé óôï åëÜ÷éóôï ôïõò íåêñïýò ðáëáéóôßíéïõò áìÜ÷ïõò. Áõôü èá ôï ðåôý÷áéíå ìüíï èõóéÜæïíôáò ôïõò äéêïýò ôïõ
óôñáôéþôåò óå Ýíáí ðáñáôåôáìÝíï ðüëåìï êáé ìå ìÜ÷åò óþìá ìå óþìá óôéò ðüëåéò ôçò ÃÜæáò, åíþ èá åß÷å åôïéìÜóåé áðü
ðñéí ôá ðÜíôá ãéá ôçí ðëÞñç ôñïöïäïóßá
êáé ôçí áðïìÜêñõíóç ôïõ Üìá÷ïõ ðëçèõóìïý áðü ôéò æþíåò ðïëåìéêþí åðé÷åéñÞóåùí. ÁëëÜ áí ç üðïéá éóñáçëéíÞ êõâÝñíçóç áêïëïõèïýóå áõôÞí ôçí ôáêôéêÞ èá
Ýðåöôå áìÝóùò êÜôù áðü ôá ðïëéôéêÜ ðõñÜ ôùí óïâéíïöáóéóôþí åðåêôáôéóôþí ôïõ
ÍåôáíéÜ÷ïõ êáé ôïõ ðñïâïêÜôïñá, ìÜëëïí ñùóüöéëïõ öáóßóôá Ëßìðåñìáí ðïõ
Þèåëáí Ýíáí ðüëåìï ìÝ÷ñéò åó÷Üôùí ìå
åëÜ÷éóôïõò éóñáçëéíïýò óôñáôéþôåò íåêñïýò. ¸ôóé Ýìåíå ìéá äéðëÞ äõíáôüôçôá
ãéá ôçí êõâÝñíçóç ÏëìÝñô-Ëßâíé-ÌðÜñáê. Åßôå íá ìçí îåêéíÞóåé ôïí ðüëåìï
üðïôå ç ãñáììÞ ôçò åéñÞíçò èá Ý÷áíå êÜèå êýñïò óôïí éóñáçëéíü ëáü ðïõ õðÝöåñå ðñáãìáôéêÜ áðü ôïõò ðõñáýëïõò ôçò
×áìÜò êáé åß÷å áðïêÜìåé, åßôå èá Ýðñåðå
íá óôáìáôÞóåé ãñÞãïñá ôïí ðüëåìï äßíïíôáò ìéá áõóôçñÞ ðñïåéäïðïßçóç óôïõò ÷áìáóßôåò öáóßóôåò ßóá-ßóá ãéá íá êåñäßóåé
“éóôïñéêü ÷ñüíï”. ÁõôÞ Þôáí áðü üóá äéáâÜæïõìå ç ðñüôáóç ôïõ ÌðÜñáê ðïõ áðïññßöèçêå áðü ôïí ÏëìÝñô áëëÜ êáé ôç
Ëßâíé.
Ôï áðïôÝëåóìá Þôáí ìéá áêüìá äéåèíÞò
ðïëéôéêÞ Þôôá ãéá ôï ÉóñáÞë, ç ðéï ìåãÜëç ùò ôþñá, ðïõ äåí èá áñãÞóåé íá ìåôáôñáðåß óå íÝá óôñáôéùôéêÞ áíáóöÜëåéá ãéá
ôïí ðëçèõóìü áðü ôïõò ðõñáýëïõò ôçò ×á-

ÉÏÕÍÇÓ 2014

ìÜò. ÊåñäéóìÝíïò åííïåßôáé Þôáí ðÜëé ï
éóëáìïöáóéóìüò ðïõ äõíÜìùóå ôéò èÝóåéò
ìÝóá óôéò áñáâéêÝò ÷þñåò êáé ìÝóá óôïí
ðáëáéóôéíéáêü ëáü. Áõôüò Üëëùóôå áêñéâþò Þôáí ï âáèýôåñïò óôü÷ïò ôçò ×áìÜò
êáé ôçò ñþóéêçò äéðëùìáôßáò ðïõ âñßóêåôáé ðßóù ôçò: Áðü ôç ìéá íá ãßíåé ç
×áìÜò ï ðïëéôéêüò çãåìüíáò óôçí Ðáëáéóôßíç êáé íá áäõíáôßóåé ðåñéóóüôåñï
ôéò áíåîáñôçóéáêÝò êáé åéñçíüöéëåò áíôééóëáìïöáóéóôéêÝò äõíÜìåéò óôéò ôñåéò ÷þñåò êëåéäéÜ: Áßãõðôï, ÓáïõäéêÞ Áñáâßá,
Éïñäáíßá. (Äåí ðñÝðåé íá îå÷íÜìå üôé ÷Üñç óôïõò ðñïâïêáôüñéêïõò ðõñáýëïõò ôïõ
2006 ç ×åæìðïëÜ÷ êáé ç Óõñßá ðÞñáí îáíÜ ôçí åîïõóßá óôï Ëßâáíï). Êáé áðü ôçí
Üëëç íá Ýñèåé óôçí åîïõóßá ôïõ ÉóñáÞë
ôï ÷åéñüôåñï äõíáôü ìðëïê, ôï ÉóñáÞë ôïõ
Ëéêïýíô êáé ôïõ Ëßìðåñìáí ôï ðéï ìéóçôü óôïí áñáâéêü êüóìï êáé ôï ðéï åðéññåðÝò óôçí áíáôïëéêÞ ðñïâïêÜôóéá. ÄçëáäÞ êáé ôþñá åðáëçèåýôçêå ç ýðáñîç åíüò
êáôáóôñïöéêïý áëëçëïôñïöïäïôïýìåíïõ
äßðïëïõ: Ïé áíôéóçìßôåò óôçí åîïõóßá óôçí
Ðáëáéóôßíç öÝñíïõí óôçí åîïõóßá ôïõ ÉóñáÞë ôçí áêñïäåîéÜ êáé öáóéóôéêÞ ðôÝñõãá ôùí óéùíéóôþí. ÁõôÞí ôçí ðôÝñõãá
èá ôçí ðáßîïõí ðïëëïß ïé ÷åéñüôåñåò õöåóéáêÝò öñÜîéåò ôïõ áìåñéêÜíéêïõ éìðåñéáëéóìïý ðïõ åêðñïóùðïýíôáé áðü ôïí ÏìðÜìá êáé ôçí ñùóüöéëç Êëßíôïí. Öáßíåôáé üôé ôï äßðïëï ðñÝðåé íá ðÜåé ùò ôçí
Üêñç ôïõ ãéá íá óõíåéäçôïðïéçèïýí ïé äýï
ëáïß, éóñáçëéíüò êáé ðáëáéóôéíéáêüò üôé
ðñÝðåé êÜðïôå íá åíùèïýí êáé íá ôï ðïëåìÞóïõí ôïõò öáóßóôåò êáé íá áíôéóôáèïýí óôéò éìðåñéáëéóôéêÝò åðåìâÜóåéò êÜèå
åßäïõò.

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΝΕΟΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ ΡΙΞΑΝΕ ΤΟ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ 298 ΑΘΩΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΝΑ
ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗΣΟΥΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ
Με την κατάρριψη του μαλαισιανού
πολιτικού αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και τη δολοφονία των 298 επιβατών του, 33.000
πόδια πάνω από το έδαφος της ανατολικής Ουκρανίας, η ρώσικη νεοχιτλερική υπερδύναμη δείχνει για πρώτη φορά τόσο ωμά το αποκρουστικό της
πρόσωπο μπροστά σε όλη την ανθρωπότητα. Προκειμένου να εκβιάσει από
την Ευρώπη μια “συνεννόηση” για τη
συγκυριαρχία στη βιασμένη από τα
στρατεύματά της Ουκρανία, δε διστάζει να σκοτώσει σα μύγες πολίτες κρατών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και να καταλύσει μ’ αυτό τον τρόπο τις διεθνείς αεροπορικές συγκοινωνίες σε μια πελώρια περιοχή που είναι
μέσα στην Ευρώπη.
Ο εκβιασμός του Κρεμλίνου έγκειται
στο βάθος στην απειλή κατάργησης
της κανονικής διακίνησης εμπορευμάτων και προσώπων από και προς τις
χώρες τις Δύσης σε περίπτωση που οι
τελευταίες εμποδίσουν τις ευρω-ρωσικές διαπραγματεύσεις που προωθεί
για το μέλλον της Ουκρανίας. Ο εκβιασμός αυτός εκφράστηκε πολύ γλαφυρά στη χαιρέκακη κυνική επισήμανση του νέου χίτλερ Πούτιν ότι: “Αυτή η
τραγωδία δε θα είχε συμβεί αν υπήρχε ειρήνη στη χώρα, αν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν είχαν επαναληφθεί στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας” (New York Times, 17/7) και την προτροπή του οι εμπόλεμες πλευρές να

ξεκινήσουν άμεσες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
Παρά τη σοβαρότητα της πρόκλησης,
οι μονοπωλιστές της Δύσης - με την καθοδήγηση των ρωσόφιλων Ομπάμα, Κάμερον, Ολάντ, Ρέντσι καθώς και της Μέρκελ
που παλιότερα την είχαμε για πραγματική ευρωπαία, - αρνήθηκαν να απαντήσουν
με δραστήρια μέτρα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, και κυρίως αρνήθηκαν να
συνδράμουν δίνοντας σύγχρονα όπλα στον
ουκρανικό λαό για τον αγώνα που διεξάγει για την ανάκτηση της ανεξαρτησίας,
της εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας
της χώρας του. Αυτό είναι το βασικό σήμερα. Ο ουκρανικός λαός κυρίως με τη
βία μπορεί να απαντήσει στη βία του εισβολέα και όποιος του στερεί αυτό το δικαίωμα είναι με τον εισβολέα. Αντί αυτού
επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις κυρίως
στο χρηματοπιστωτικό, και ενεργειακό τομέα της ρωσικής οικονομίας για να προκαλέσουν μια ρώσικη ανταπάντηση που
θα πλήξει την ήδη ενεργειακά εξαρτημένη
από τη Μόσχα ευρωπαϊκή αγορά και θα
τρομάξει την ήδη ψοφοδεή ευρωπαϊκή αστική τάξη. Βέβαια είναι αλήθεια , ότι οι
περιορισμένες αυτές κυρώσεις δυσχεραίνουν τη θέση της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας στο εσωτερικό καθώς αναγκάζουν τον
Πούτιν να επιβάλει νέους αντιλαϊκούς φόρους, όμως ο ρώσικος φασισμός έχει ενσταλαχτεί από χρόνια στον πληθυσμό και
ο τελευταίος πλειοψηφικά δεν θα αρνηθεί
στήριξη στον Πούτιν ενώ όποιος δεν τη δώσει ξέρει ότι αυτό θα του κοστίσει.

ÉÏÕÍÇÓ 2014

ÍÅÁ ÁÍÁÔÏËÇ

ÐÑÏÓÏ×Ç: ÄÇËÇÔÇÑÉÁÓÌÅÍÇ
Ç ÁÐÅÑÃÉÁÊÇ “ÍÉÊÇ” ÓÔÇÍ
COSCO
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óùñéíÜ óáí óõíäéêáëéóôéêÞ ìïñöÞ åêðñïóþðçóçò ôçí ÅðéôñïðÞ ðïõ áíáãíþñéóå ç
åñãïäïóßá ðñÝðåé íá áðáéôÞóïõí áõôÞ ç
ÅðéôñïðÞ íá åãêñéèåß êáé íá øçöéóôåß ôþñá ìå äçìïêñáôéêÝò äéáäéêáóßåò äçëáäÞ
ìÝóá áðü ìéá ìáæéêÞ ãåíéêÞ óõíÝëåõóç.
Áí ïé üðïéïé ÷ñõóáõãßôåò Þ êíéôïóõñéæáßïé áñíçèïýí ìéá ôÝôïéá äéáäéêáóßá êáé ç
üðïéá ÅðéôñïðÞ âãåé ìå ðñáîéêïðçìáôéêü
ôñüðï Þ óõíå÷éóôåß ç ßäéá íá ëåéôïõñãåß
óáí “ðñùôåñãÜôçò ôçò áðåñãßáò” ÷ùñßò
ðëáôåéÜ Ýãêñéóç êáé êÜíåé üôé èÝëåé, ôüôå
êéíäõíåýïõí íá Ý÷ïõí äéðëÞ õðïäïýëùóç: ÅñãáóéáêÞ, åîùôåñéêÞ õðïäïýëùóç
óôïí åñãïäüôç êáé åóùôåñéêÞ õðïäïýëùóç êáé äéÜóðáóç áðü ôïõò ößëïõò ôçò åñãïäïóßáò ìÝóá ôïõò.
¼ðïéá ôáêôéêÞ äéÜóðáóçò êáé áðïðñïóáíáôïëéóìïý êáé áí êÜíåé ç åñãïäïóßá
ïé åñãáæüìåíïé ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìéá áñ÷Þ:
åñãáôéêÞ äçìïêñáôßá (áðü ôçí ïðïßá âåâáßùò áðïêëåßïíôáé åî ïñéóìïý ïé íáæéñáôóéóôÝò). ÁõôÞ ìðïñåß íá åîáóöáëéóôåß
áêüìá êáé üôáí ÷ñåéÜæåôáé ìéá ïñãÜíùóç
ìå ìïñöÝò óõíïìùôéêÝò ðïõ íá áíôéóôïé÷ïýí óå ìéá öáóéóôéêÞ åñãïäïóßá ðïõ Ý÷åé óôç äéÜèåóÞ ôçò Üöèïíïõò ñïõöéÜíïõò.

·Έχει σημασία ότι στον κατάλογο των 16
σημείων δεν αναφέρεται το αίτημα για Σωματείο αλλά για Επιτροπή, που είναι κάτι
που πιο εύκολα περνάει στα χέρια μιας
εργοδοσίας. Σε ρεπορτάζ του 902.gr αναφέρεται ότι συμφωνήθηκε να συσταθεί

αυτή η επιτροπή ως “Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας”. Μια τέτοια “Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας” λειτούργησε και λειτουργεί για δεκαετίες στη
Ζώνη Περάματος σαν εργαλείο για να
γίνει η Ζώνη γκέτο του ΠΑΜΕ. Ήταν μία επιτροπή που ελεγχόταν από το Δ.Σ.
του Σωματείου, δηλαδή από το ψευτοΚΚΕ, και έδινε άδεια εργασιών στους εργολάβους πάνω στα πλοία. Αν κάποιος
εργολάβος δεν έκανε προσλήψεις κνιτών του έβρισκαν χίλιες παραβάσεις “υγιεινής και ασφάλειας”, και τον τάραζαν στα πρόστιμα ή και τον σταματούσαν. Όποιος προσλάμβανε το προσωπικό που του πρότειναν, συχνά τους
θρασύτερους τεμπέληδες, έκανε όποια
παράβαση ήθελε. Έτσι το ΠΑΜΕ κατάφερε να ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τις
προσλήψεις οπότε εξασφάλιζε και εξασφαλίζει ακόμα ένα στρατό τραμπούκων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι όταν οι
άλλοι εργάτες δεν είχαν καθόλου δουλειά οι παρατρεχάμενοι του ΔΣ δούλευαν. Αν μία τέτοια επιτροπή λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο και στην
Cosco, έχοντας μέσα της Χρυσαυγίτες,
Παμίτες και Συριζαίους να αποφασίζουν
για το ποιος θα προσλαμβάνεται για
δουλειά από τη “Διακίνηση” καταλαβαίνει κανείς πόσο θα εκτιναχθούν όλοι οι
παραπάνω, ιδιαίτερα οι αδίστακτοι ναζιστές στις γειτονιές του Πειραιά και πως
οι προβλήτες θα μετατραπούν σε φασιστικό γκέτο των κινέζων αποικιοκρατών
και των ντόπιων εντολοδόχων τους.

ÁèÞíá, 21 Éïýëç 2014

ÄÅÇ: ÏËÁ ÄÅÉ×ÍÏÕÍ ÏÔÉ Ç
ÉÄÉÙÔÉÊÏÐÏÉÇÓÇ ÅÉÍÁÉ
ÑÙÓÉÊÇ ÊÑÁÔÉÊÏÐÏÉÇÓÇ
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ñùóç ôïõ äéáãùíéóìïý óôá ôÝëç ôïõ ÷ñüíïõ êáé ìåôÜ áðü áõôüí.
Ï ìåãÜëïò êßíäõíïò ãéá ôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ôïí åëëçíéêü ëáü åßíáé íá êÜíïõí ïé ÓÕÑÉÆÁ, ôá øåõôïÊÊÅ êáé ïé
Üëëïé ôçò ÃÅÍÏÐ êÜôé áíÜëïãï ìå áõôü ðïõ Ýêáíáí óôçí Cosco ïé åðéêåöáëÞò óõíäéêáëéóôÝò ôïõ ÏËÐ. Åêåß ï ÓÕÑÉÆÁ, ôï øåõôïÊÊÅ, ç ÍÄ êáé ôï ÐÁÓÏÊ Ýêáíáí öáóáñßá ìå áðåñãßåò ôùí
åñãáæïìÝíùí ôïõ ÏËÐ öáéíïìåíéêÜ åíÜíôéá óôçí Cosco, ðñéí üìùò ç Cosco
ðÜñåé óôá ÷Ýñéá ôçò ôï ëéìÜíé. Ôüôå Ýêáíáí êÜðïéï èüñõâï êáôÜ ôçò “éäéùôéêïðïßçóçò” (üðùò ïíïìÜæáí ôçí êéíÝæéêç êñáôéêïðïßçóç) ïé “áíôéêáðéôáëéóôéêÝò” óõíéóôþóåò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ. Ôï áðïôÝëåóìá üìùò åêåßíùí ôùí áðåñãéþí Þôáí ôï åëëçíéêü êñÜôïò íá äþóåé ÷ïíôñÝò
áðïæçìéþóåéò óôïõò åñãáæïìÝíïõò ôïõ
ÏËÐ êáé ÷ïíôñÝò óõíôÜîåéò (ðïõ áñãüôåñá âÝâáéá ôéò Ýêïøå üðùò óå üëïõò) ãéá
íá äå÷ôïýí íá áðïëõèïýí þóôå ìüëéò ç

Cosco ðÞñå ôï ëéìÜíé íá ðñïóëÜâåé ôïõò
äéêïýò ôçò íÝïõò åñãáæüìåíïõò ìå üñïõò êÜôåñãïõ. ÃåíéêÜ ðñÝðåé íá ðåñéìÝíïõìå üôé üëç ç ðïëéôéêÞ ðßåóç
ôùí ÓÕÑÉÆÁ êáé óßá ìå ôá øåõôïêéíÞìáôá ôïõò ìå åñãáëåßï ôçí çãåóßá
ôçò ÃÅÍÏÐ èá ðçãáßíåé ãéá íá ãßíïõí ïé üñïé ôçò åê÷þñçóçò óôá íÝá
áöåíôéêÜ êáëýôåñïé ãé áõôÜ êáé ü÷é
÷åéñüôåñïé.
Ãéá ôïõò ðñïïäåõôéêïýò áíèñþðïõò,
ãéá ôïõò áñéóôåñïýò êáé ãéá ôïõò êïììïõíéóôÝò äåí õðÜñ÷åé ðÜíôùò Üëëïò
äñüìïò áðü åêåßíïí ôçò õðåñÜóðéóçò
ôçò åèíéêÞò áíåîáñôçóßáò êáé ôçò åíåñãåéáêÞò áõôïíïìßáò ôçò ÷þñáò ìáò
êáèþò êáé ôùí óõíäéêáëéóôéêþí äéêáéùìÜôùí ôïõ åñãáæüìåíïõ ëáïý.
Åßìáóôå éäéáßôåñá êáé ñéæéêÜ áíôßèåôïé óôï îåðïýëçìá ôùí ëéãíéôïñõ÷åßùí êáé ôùí öñáãìÜôùí êáé ãåíéêÜ ôçò
åíÝñãåéáò óôç ñùóüäïõëç êïìðñáäüñéêç ïëéãáñ÷ßá êáé óå ïðïéáäÞðïôå
âñþìéêç êáé öáóéóôéêÞ ïéêïíïìéêÞ åîïõóßá.

Óåëßäá 15

Ï ðñïâïêáôüñéêïò õðÝñ ôçò
×áìÜò ñüëïò ôçò êõâÝñíçóçò
ÍåôáíéÜ÷ïõ-Ëßìðåñìáí
óõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 16

ãñáììÞ ïé áíôéäñáóôéêïß ôïõ ÉóñáÞë ü÷é ìüíï ðáßñíïõí ôç ÷þñá ôïõò óôï ëáéìü ôïõò áëëÜ ðáßñíïõí óôï ëáéìü ôïõò
üëåò ôéò äçìïêñáôéêÝò ÷þñåò êáé ôïõò ëáïýò, ðïõ óùóôÜ õðåñáóðßæïõí, êáé ðñÝðåé íá õðåñáóðßæïõí ùò ôï ôÝëïò ôï äéêáßùìá ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë óôçí
ýðáñîç ðáñÜ ôá üðïéá ëÜèç Þ áêüìá êáé
åãêëÞìáôá ôçò áóôéêÞò ôïõ ôÜîçò. ÐñÝðåé íá ôï êÜíïõí, áêñéâþò åðåéäÞ áõôü
åßíáé ôï ìüíï êñÜôïò óôïí êüóìï ðïõ ãåííÞèçêå áðü ôç íéêçöüñá ðÜëç ôùí ëáþí åíÜíôéá óôïí ôåëåõôáßï ìåãÜëï êáíéâáëéêü éìðåñéáëéóìü, ôï ãåñìáíéêü ÷éôëåñéêü éìðåñéáëéóìü. ÅðåéäÞ ï åâñáúêüò
ëáüò ìáñôýñçóå áðü áõôüí ôïí å÷èñü ôçò
áíèñùðüôçôáò êáé ôïõ ðïëéôéóìïý ãåíéêÜ êáé óáí éóñáçëéíüò ëáüò ôïí ðïëÝìçóå óôï ðëåõñü ôïõ ðáãêüóìéïõ áíôé÷éôëåñéêïý ìåôþðïõ êáé åðåéäÞ ïé ðïëéôéêïß ðñüãïíïé ôùí áðáíôá÷ïý éóëáìïíáæÞäùí, ïé ðáëáéóôßíéïé Áë ×ïõóåúíß
êáé Óßá ðïëÝìçóáí óôï ðëåõñü ôùí ÷éôëåñéêþí, üðïéïò èÝëåé óÞìåñá ôçí êáôÜñãçóç ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë åßíáé
êáé ìå ôïí ðáëéü ×ßôëåñ êáé ìå ôïõò íÝïõò ñùóïêéíÝæïõò ×ßôëåñ ðïõ Ýñ÷ïíôáé
íá óõíå÷ßóïõí êáé íá êëéìáêþóïõí ôï
Ýñãï ôïõ. ÐñïâëÝðïõìå, óôçñéãìÝíïé
óôçí åõêïëßá ìå ôçí ïðïßá ïé íÝïé ×ßôëåñ óå ôïðéêïýò ðïëÝìïõò êáé ìðñïóôÜ
óôá ìÜôéá üëçò ôçò áíèñùðüôçôáò êáôåâÜæïõí ãåìÜôá åðéâáôéêÜ áåñïðëÜíá
óáí ìýãåò, ÷ñçóéìïðïéïýí ôïõò ßäéïõò
ôïõò ëáïýò óáí ïìÞñïõò êáèþò ôçí åõêïëßá ìå ôçí ïðïßá ãåíïêôïíïýí, äïëïöïíïýí êáé âáóáíßæïõí ôïõò áíôéðÜëïõò
ôïõò üôé ìðñïóôÜ óôïõò íÝïõò åðéóôÞìïíåò ×ßôëåñ, ï ðñþôïò ×ßôëåñ èá ìïéÜæåé ìå Ýíáí áðëü íåõñùôéêü êáôÜ óõññïÞ äïëïöüíï.
Ãé áõôü ïé éóñáçëéíïß äçìïêñÜôåò, üëïé ïé Åâñáßïé óôïí êüóìï ðïõ âëÝðïõí
ìáêñéÜ êáé üëåò ïé äçìïêñáôéêÝò ÷þñåò
êáé ëáïß ðñÝðåé íá óôáìáôÞóïõí áõôÞ
ôç óôéãìÞ ôçí ðïëéôéêÞ ôçò éóñáçëéíÞò
Üñ÷ïõóáò ôÜîçò êáé éäéáßôåñá ôçí åðåêôáôéêÞ ðñïâïêáôüñéêç ðïëéôéêÞ ôùí
ÍåôáíéÜ÷ïõ-Ëßìðåñìáí ÷ùñßò üìùò ðïôÝ êáé óå êáìéÜ óôéãìÞ íá ðÜøïõí íá
êáôáããÝëëïõí óáí êýñéï å÷èñü êáé ôïõ
ðáëáéóôéíéáêïý áëëÜ êáé ôïõ éóñáçëéíïý ëáïý êáèþò êáé ôçò åéñÞíçò óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ ôïõò éóëáìïíáæÞäåò ôçò
×áìÜò êáé ôïõò ðáãêüóìéïõò ðñïóôÜôåò ôïõò ðïõ åßíáé ç ñùóïêéíÝæéêç óõììá÷ßá êáé ïé ößëïé ôçò óôïí üëï êáé ðéï
öéëïðüëåìï êáé äéáâñùìÝíï áðü áõôïýò
ÏÇÅ.
×ùñßò íá ÷Üíïõìå ëïéðüí áðü ôá ìÜôéá ìáò ôïí êýñéï å÷èñü èá ðñÝðåé íá
áðáéôïýìå åäþ êáé ôþñá áðü ôï ÉóñáÞë
íá óôáìáôÞóåé ôïõò ïéêéóìïýò óôá êáôå÷üìåíá êáé ìÜëéóôá íá áñ÷ßóåé áìÝóùò íá åãêáôáëåßðåé üóïõò åìðïäßæïõí
ôç óõíÝ÷åéá êáé óõíï÷Þ ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý êñÜôïõò, êáé ôáõôü÷ñïíá íá äçëþóåé üôé èÝëåé ôþñá äá äéáðñáãìáôåýóåéò ãéá Üìåóç åðéóôñïöÞ ôïõ óôá ðñï

ôïõ ðïëÝìïõ ôïõ 1967 óýíïñá. ¸ôóé èá
åîáóöáëßóåé óõììá÷ßá ìå ôéò ðéï ðñïïäåõôéêÝò ôÜóåéò ôçò ÖáôÜ÷ ÷ùñßò íá äå÷ôåß ôï æÞôçìá ôçò åðéóôñïöÞò üëùí ôùí
ðñïóöýãùí óôï ÉóñáÞë ðïõ óÞìåñá
ìðáßíåé ðñïâïêáôüñéêá áðü ôç ×áìÜò
êáé éóïäõíáìåß ìå êáôÜñãçóç ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñÜçë. ÁõôÞ åßíáé ç ðñþôç
êáé ç ðéï âáóéêÞ ðñïûðüèåóç ãéá íá ìðïñåß ôï ÉóñáÞë íá åêóôñáôåýóåé êáôÜ ôçò
×áìÜò ðïõ âïìâáñäßæåé ôïõò áìÜ÷ïõò ôïõ
ÉóñáÞë áðü èÝóåéò åíôüò ôçò ÃÜæáò, ÷ùñßò íá ôçò äßíåé ðåëþñéåò ðáãêüóìéåò
äéðëùìáôéêÝò íßêåò. Ç äåýôåñç ðñïûðüèåóç ãéá íá åîáóöáëßæåé ôéò óõìðÜèåéåò ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý ëáïý ôçò ÃÜæáò ðïõ åßíáé ðéá ùìÜ, êáé ôï íéþèåé, üìçñïò ôçò ×áìÜò, åßíáé íá áðáíôÜåé
óôïõò ÷áìáóßôåò ðñïâïêÜôïñåò ãéá êáéñü ðïëéôéêï-äéðëùìáôéêÜ êáôáöåýãïíôáò óå äéåèíÞ üñãáíá êáé öüñá êáé
óôñáôéùôéêÜ ìüíï óå Ýó÷áôç áíÜãêç, åîáóöáëßæïíôáò ôüôå ôïí ýøéóôï âáèìü
áóöÜëåéáò óôïõò Üìá÷ïõò ðáëáéóôßíéïõò
êáé ü÷é ôï èÜíáôï êáé ôçí êáôáóôñïöÞ
ôùí õëéêþí üñùí ôçò æùÞò ôïõò. Óçìáßíåé åðéðëÝïí ìåãÜëç õëéêÞ âïÞèåéá êáé
áðïæçìéþóåéò óôïí ðëçèõóìü ôçò ÃÜæáò
ãéá ôéò üðïéåò êáôáóôñïöÝò õößóôáíôáé
áðü ôï ÉóñáÞë óå êÜèå óôñáôéùôéêÞ áíôéðáñÜèåóç êáé ðëÞñåò óðÜóéìï ôïõ åìðÜñãêï óå ìç Üìåóá óôñáôéùôéêü õëéêü. Áõôüò ï ôñüðïò ðïëÝìïõ èá óçìÜíåé
ìåãÜëåò áðþëåéåò, êõñßùò áíèñþðéíåò
ãéá ôïí éóñáçëéíü óôñáôü, áëëÜ êáé ðåëþñéåò õëéêÝò èõóßåò ãåíéêÜ ãéá ôïí éóñáçëéíü ðëçèõóìü. ¼ìùò åéäéêÜ ôéò ìåãÜëåò áíèñþðéíåò áðþëåéåò ôéò áðïêëåßïõí åäþ êáé äåêáåôßåò ôá éóñáçëéíÜ åðéôåëåßá óôï üíïìá ôïõ üôé ï éóñáçëéíüò
ðëçèõóìüò åßíáé ëßãïò êáé äåí Ý÷åé
ðåñéèþñéá ãéá ðïëëïýò íåêñïýò. ÁõôÞ ç
èÝóç õðïíïåß üôé ïé ðáëáéóôßíéïé Ý÷ïõí
ðåñéóóüôåñá ôÝôïéá ðåñéèþñéá, åðåéäÞ åßíáé ðåñéóóüôåñïé êáé ðëçèáßíïõí ãñçãïñüôåñá. ÁëëÜ ôÝôïéïé õðïëïãéóìïß åîáóöáëßæïõí áêñéâþò óôç ×áìÜò Üëëï
Ýíá ðïëéôéêü åðé÷åßñçìá ãéá Ýíáí ôÜ÷á
åèíïåêêáèáñéóôéêü ðüëåìï ðïõ äéåîÜãåé
ôï ÉóñáÞë.
ÄçëáäÞ ãéá ìéá áêüìá öïñÜ ç ãåíéêÞ
óôñáôéùôéêÞ ëïãéêÞ ôïõ ÉóñáÞë óå óõíäõáóìü ìå ôçí åðåêôáôéêÞ óïâéíéóôéêÞ
ëïãéêÞ ôçò óçìåñéíÞò çãåôéêÞò ôïõ ïìÜäáò åîõðçñåôåß ðïëéôéêïäéðëùìáôéêÜ
ôïõò áëçèéíïýò åèíïåêêáèáñéóôÝò. Åêåß
ðïõ Ý÷ïõí öôÜóåé äéðëùìáôéêÜ ôá
ðñÜãìáôá, äçëáäÞ óå ìéá ìåãÜëç äéåèíÞ áðïìüíùóç ãéá ôï ÉóñáÞë, äåí õðÜñ÷åé ãé áõôü óôñáôéùôéêÞ êáé ðïëéôéêÞ íßêç ÷ùñßò âáñéÝò áðþëåéåò. ×ùñßò
ôïðéêÝò êáé äéåèíåßò óõìðÜèåéåò, éäéáßôåñá ìÝóá óôïí ðáëáéóôéíéáêü ëáü, ôï ÉóñáÞë äåí èá ìðïñåß íá áíáóáßíåé êáé íá
ðáëåýåé ãéá ôï ìåãÜëï äßêéï ôïõ, ôï éåñü
êáé áðáñáâßáóôï äéêáßùìÜ ôïõ íá õðÜñ÷åé, üðùò êÜèå Üëëï êñÜôïò óôïí êüóìï.
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Ï ðñïâïêáôüñéêïò õðÝñ ôçò ×áìÜò ñüëïò
ôçò êõâÝñíçóçò ÍåôáíéÜ÷ïõ-Ëßìðåñìáí

¼

ëåò ïé ùò ôþñá äéðëùìáôéêÝò íßêåò ôùí ðñïâïêáôüñùí çãåôþí ôçò ×áìÜò
Ý÷ïõí óôï âÜèïò íá êÜíïõí ìå ôï ìåãÜëï óýììá÷ï ôïõ ñùóéêïý óïóéáëé
ìðåñéáëéóìïý ðïõ åßíáé ç êõâÝñíçóç óõíåñãáóßáò êýñéá áíÜìåóá óôï
óïâéíéóôéêü êüììá Ëéêïýíô ôïõ ðñùèõðïõñãïý Ìð. ÍåôáíéÜ÷ïõ êáé ôï åèíïñáôóéóôéêü ÃéóñáÝë Ìðåúôåíïý ôïõ ñþóéêçò êáôáãùãÞò êáé åèíïñáôóéóôÞ õðïõñãïý
åîùôåñéêþí Á. Ëßìðåñìáí. ÁõôÞ ðñïÝêõøå ìÝóá áðü ìéá ðïëý÷ñïíç ðïñåßá âßáò
êáé ðñïâïêáôóéþí óôç äéÜñêåéá ôçò ïðïßáò ç ðéï äåîéÜ ôÜóç ôçò áóôéêÞò ôÜîçò ôïõ
ÉóñáÞë Ýãéíå ðéï áíôéäñáóôéêÞ êáèþò ðñïóðÜèçóå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôç äïëïöïíéêÞ âßá ôçò ñùóïêßíçôçò ×áìÜò ðñïêåéìÝíïõ ôåëéêÜ íá ðëÞîåé ü÷é åêåßíç áëëÜ
ôç ÖáôÜ÷ êáé ìÝóù áõôÞò ôç óõãêñüôçóç áíåîÜñôçôïõ ðáëáéóôéíéáêïý êñÜôïõò. Ç
×áìÜò åêìåôáëëåýôçêå ôçí ðñïçãïýìåíç áðï÷þñçóç ôïõ éóñáçëéíïý óôñáôïý
êáé ôùí éóñáçëéíþí åðïßêùí áðü ôç ÃÜæá (óôá 2005) ãéá íá ðÜñåé åêåß ôçí ðïëéôéêÞ åîïõóßá êáé íá äéáóðÜóåé ôï ðáëáéóôéíéáêü êñÜôïò. Ç óõíÝ÷éóç ôçò åðéèåôéêüôçôÜò ôçò åíÜíôéá óôï ÉóñáÞë, óå óõíäõáóìü ìå ôç óõìöéëéùôéêÞ áðÝíáíôß ôçò
ãñáììÞ ôïõ ñùóüöéëïõ ÁìðÜò, äéáäü÷ïõ ôïõ ðáëáéóôßíéïõ ðáôñéþôç-ðáñÜ ôá
óïâáñÜ ïððïñôïõíéóôéêÜ ëÜèç ôïõ- ÃéáóÝñ ÁñáöÜô, ïäÞãçóå óôçí Üíïäï ôçò
áêñïäåîéÜò óôçí éóñáçëéíÞ ðïëéôéêÞ çãåóßá.

Ìå ôÝôïéåò äõíÜìåéò óôçí åîïõóßá êáé
óôç ÃÜæá êáé óôï ÉóñáÞë ç ðïñåßá ðñïò
ôç èåñìÞ óýãêñïõóç Þôáí ðéá æÞôçìá
÷ñüíïõ êáé ç áñ÷Þ Ýãéíå üðùò ðÜíôá áðü ôç ×áìÜò ìå ôçí áðáãùãÞ êáé äïëïöïíßá ôùí ôñéþí éóñáçëéíþí åöÞâùí óôç
×åâñþíá. ÁõôÞí éó÷õñßæåôáé ðùò äåí ôçí
ïñãÜíùóå, üìùò ôçí êÜëõøå ï çãÝôçò
ôçò ×áìÜò, ×áëÝíô ÌåóÜáë, óõã÷áßñïíôáò åõèÝùò ôïõò áðáãùãåßò ãéá ôï êáôüñèùìÜ ôïõò (âë. Haaretz, 23/6). Óôçí
åðé÷åßñçóç ãéá ôçí áíåýñåóç ôùí áðá÷èÝíôùí ôï ÉóñáÞë óõíÝëáâå åêáôïíôÜäåò õðüðôùí, ó÷åäüí ôï óýíïëï ôùí
óôåëå÷þí ôçò ×áìÜò óôç ÄõôéêÞ ¼÷èç,
ïñéóìÝíïé åê ôùí ïðïßùí åß÷áí áíôáëëá÷èåß ðáëéüôåñá ìå ôïí üìçñï ôùí éóëáìïöáóéóôþí óôñáôéþôç ÃêéëÜíô Óáëßô. Óå áíôßðïéíá ãéá ôç äïëïöïíßá ôùí
3 éóñáçëéíþí åöÞâùí, öáóßóôåò éóñáçëéíïß áðÞãáãáí êáé Ýêáøáí æùíôáíü Ýíáí ðáëáéóôßíéï Ýöçâï óôéò 2/7. ÓõíåëÞöèçóáí Ýîé åâñáßïé ýðïðôïé áëëÜ ôï
êýìá äéáìáñôõñßáò óÜñùóå ôçí Ðáëáéóôßíç. Ôüôå âñÞêáí ôçí åõêáéñßá ïé éóëáìïöáóßóôåò êáé óôéò 7/7 ç ×áìÜò åîáðÝëõóå Ýíá ìðáñÜæ ñïõêåôþí óôï ÉóñáÞë êáé, ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôç óõìöùíßá åêå÷åéñßáò ôïõ ’12, áíÝëáâå áíïé÷ôÜ ôçí åõèýíç ãéá ôçí åðßèåóç, áîéþíïíôáò ôçí áðåëåõèÝñùóç ôùí õðüðôùí
ãéá ôç äïëïöïíßá ôùí ôñéþí íåïëáßùí.
ÐÜíù åêåß Üñ÷éæå ç éóñáçëéíÞ åðé÷åßñçóç ìå ôçí ïíïìáóßá “Operation
Protective Edge” êáôÜ ôçò ×áìÜò, ç ïðïßá äñá óå óõììá÷ßá ìå Üëëåò öáéïðñÜóéíåò êáé öáéï-”êüêêéíåò” ñùóüäïõëåò
ïñãáíþóåéò üðùò åßíáé ç ÉóëáìéêÞ Ôæé÷Üíô, ôï PFLP êáé ôï DFLP ðïõ åðßóçò
óõììåôÝ÷ïõí óôéò åðéèÝóåéò.
Ç ×áìÜò êÜíåé üôé ìðïñåß ãéá íá ðñïâïêÜñåé ôï ÉóñáÞë åìöáíßæïíôÜò ôï óáí
åãêëçìáôéêü êñÜôïò êáé ç êõâÝñíçóç
ÍåôáíéÜ÷ïõ-Ëßìðåñìáí áíôáðïêñßíåôáé
óå áõôÞ ôçí êáôçãïñßá ìå ôï íá âïìâáñäßæåé ðåñéï÷Ýò áìÜ÷ùí. ÄçëáäÞ ç
×áìÜò ôïðïèåôåß ôïõò åêôïîåõôÞñåò ôçò
óå ðïëõóý÷íáóôïõò ÷þñïõò (íïóïêïìåßá, ó÷ïëåßá, ôæáìéÜ) ÷ñçóéìïðïéþíôáò
ôïõò áìÜ÷ïõò óáí áíèñþðéíç áóðßäá. Ôï
ÉóñáÞë, ðïõ ôçí Ý÷åé îáíáðÜèåé óôï ðáñåëèüí ôþñá, ðñéí âïìâáñäßóåé ìéá ðåñéï÷Þ, êáëåß ôïõò êáôïßêïõò ôçò íá ôçí
åãêáôáëåßøïõí ìå ôçëåöùíÞìáôá, SMS,
öõëëÜäéá êáé âïìâßäåò êñüôïõ ãéá íá åãêáôáëåßøïõí ôá êôßñéá. ¼ìùò áðü ôç
ìéá äåí åßíáé åýêïëï ãéá ìåãÜëåò ìÜæåò
íá åãêáôáëåßøïõí ôï ÷þñï ðïõ æïõí óå
óýíôïìï äéÜóôçìá êáé åðåéäÞ äåí îÝñïõí

ðïõ áêñéâþò èá âñïõí óéãïõñéÜ, áðü ôçí Üëëç ôï ÉóñáÞë äåí åéäïðïéåß ðÜíôá þóôå íá
áéöíéäéÜóåé ôçí ×áìÜò êáé Ýôóé õðÜñ÷ïõí
ðïëëïß Üìá÷ïé íåêñïß, éäéáßôåñá ãõíáéêüðáéäá, êáé ï áñéèìüò ôïõò êáèçìåñéíÜ áõîÜíåôáé.
ÐÜíôùò óå åðßðåäï ðïëéôéêïý äüãìáôïò
ðïõ õðÜñ÷åé ðßóù áðü ôïõò óôñáôéùôéêïýò
óôü÷ïõò êÜèå ðëåõñÜò êáé ðÝñá áðü ôï üôé
ïé éóñáçëéíïß âïìâáñäéóìïß óêïôþíïõí ðïëý ðåñéóóüôåñïõò áìÜ÷ïõò áðü ôïõò åëÜ÷éóôïõò ðïõ óêïôþíïõí ïé ìç áêñéâåßò ðýñáõëïé ôçò ×áìÜò, õðÜñ÷åé ìéá ðïéïôéêÞ äéáöïñÜ áíÜìåóá óôá äõï óôñáôüðåäá: Ç ×áìÜò
óêïôþíåé éóñááçëéíïýò áìÜ÷ïõò ìå ôç ëïãéêÞ üôé äåí ðñÝðåé íá õðÜñ÷ïõí åâñáßïé êÜôïéêïé óôï ÉóñáÞë, äçëáäÞ ìå ôç ëïãéêÞ ôçò
ãåíïêôïíßáò óå âÜñïò ôïõ éóñáçëéíïý Ýèíïõò.
Áíôßèåôá ôï ÉóñáÞë äÝ÷åôáé ôçí ýðáñîç ôïõ
ðáëáéóôéíéáêïý ðëçèõóìïý êáé óôçí ìåãÜëç ðëåéïøçößá ôïõ êáé ôçí ýðáñîç ôïõ áíåîÜñôçôïõ ðáëáéóôéíéáêïý êñÜôïõò. ÂÝâáéá
ç éóñáçëéíÞ áêñïäåîéÜ ôýðïõ ÌðåúíôÝíïõ
áëëÜ êáé ç ôÜóç ÍåôáíéÜ÷ïõ óôï Ëéêïýíô
äåí äÝ÷ïíôáé óôçí ïõóßá Ýíá êáíïíéêü ðáëáéóôéíéáêü êñÜôïò, üìùò ðÝñá áðü ôï üôé
áõôÞ ç èÝóç åßíáé ìåéïøçöéêÞ óôï ÉóñáÞë,
ïýôå ç éóñáçëéíÞ áêñïäåîéÜ Ý÷åé ôç ëïãéêÞ
ôçò ãåíïêôïíßáò, üðùò ôçí Ý÷åé ç ×áìÜò êáé
ãåíéêÜ ïé óýã÷ñïíïé áíôéóçìßôåò.
ÁëëÜ áõôÜ åßíáé øéëÜ ãñÜììáôá ãéá ôá
äéóåêáôïììýñéá ôùí èåáôþí ôçò ìáôïâáìÝíçò áõôÞò ôçëåïðôéêÞò ðáñÜóôáóçò. ÌÜëéóôá ôþñá ðïõ ïé éóñáçëéíÝò ìÜæåò åßíáé
üëï êáé ðéï öïâéóìÝíåò êáé èõìùìÝíåò êáôÜ
ôùí ðáëáéóôßíéùí ãåíéêÜ êÜôù áðü ôçí åðßäñáóç ôçò áêñïäåîéÜò ðñïðáãÜíäáò ãßíïíôáé áêüìá ðéï åýêïëï ðïëéôéêü èýìá ôùí
áíôéóçìéôþí. ×áñáêôçñéóôéêÜ óôç óõíïñéáêÞ ðüëç Óíôåñüô ôïõ ÉóñáÞë ðïõ äÝ÷åôáé ôéò ÷åéñüôåñåò åðéèÝóåéò áðü ôç ×áìÜò
ïé êÜôïéêïé ìáæåýïíôáé óå Ýíá ëüöï êÜèïíôáé óå ðïëõèñüíåò êáé ðáñáêïëïõèïýí ôïõò
âïìâáñäéóìïýò óá íá âëÝðïõí ôáéíßá, ôñþíå ðïðêïñí êáé êÜèå ôüóï ÷åéñïêñïôïýí ãéá
Ýíáí åýóôï÷ï âïìâáñäéóìü óå âÜñïò ôçò
ëùñßäáò ôçò ÃÜæáò. ÔÝôïéï áéìïâüñï ðëÜíï äýóêïëá èá ðÝñíáãå Ýîù áðü ôç ÃÜæá,
ïýôå èá äéáäéäüôáí ìå ìáíßá, üìùò ðåñíÜåé
áðü ôï áêüìá äçìïêñáôéêü ÉóñáÞë êáé äéáäßäåôáé ìå ìáíßá áðü ôçí ðáãêüóìéá íåï÷éôëåñéêÞ ðñïðáãáíäéóôéêÞ ìç÷áíÞ.
Íá ãéáôß ï ÷áìÝíïò ôçò õðüèåóçò åßíáé ôï
ñåýìá ôçò ðáëáéóôéíéáêÞò åèíéêÞò áíåîáñôçóßáò ðïõ åêöñÜæåé êÜèå ößëïò ôçò óõíýðáñîçò ôùí äýï êñáôþí. ÓÞìåñá ìüíï ôï
10% ôùí Ðáëáéóôéíßùí õðïóôçñßæåé ôïí ðáëáéóôßíéï ðñüåäñï ÁìðÜò, êé áõôü ü÷é ãéáôß

Ýêáíå ôç óõìöéëßùóç ìå ôïõò éóëáìïöáóßóôåò áëëÜ áíôßèåôá ãéáôß óõíåñãÜæåôáé áóôõíïìéêÜ ìå ôï ÉóñáÞë êáé ãéáôß ðåñéïñßæåôáé óôéò åêêëÞóåéò óå ÇÐÁ êáé ÅÅ ãéá íá ÷áëéíáãùãÞóïõí ôï ÉóñáÞë (âë. El Pais, 8/
7). Áíôßèåôá ç ×áìÜò êåñäßæåé ðïëéôéêÜ êÜèå öïñÜ ðïõ óêïôþíåôáé Ýíáò Ðáëáéóôßíéïò Üìá÷ïò áðü éóñáçëéíÞ ñïõêÝôá êáé ìðïñåß íá åêìåôáëëåõôåß ðïëéôéêÜ áêüìá êáé ôç äÝóìåõóç ôùí ìéóèþí ôçò ÷áìáóßôéêçò
ãñáöåéïêñáôßáò áðü ôï ÉóñáÞë êáé
ôïí ïéêïíïìéêü áðïêëåéóìü ðïõ Ý÷åé
åðéâÜëåé áõôü ìáæß ìå ôçí Áßãõðôï
(öéëéêÞ ðñïò ôïí ÁìðÜò) óôç ëùñßäá ôçò ÃÜæáò.
Ï ôñüðïò ðïõ äéåîÜãåôáé ç éóñáçëéíÞ åðé÷åßñçóç, üðùò áðÝäåéîå êáé
ç ðñïçãïýìåíç ôï 2009 ðïëý ëßãï èá
ðëÞîåé ôçí ðïëéôéêï-óôñáôéùôéêÞ éó÷ý ôçò ×áìÜò. Ôï ÉóñáÞë ìðïñåß íá
Ý÷åé áóöÜëåéá ìüíï áí âñåé ôñüðïõò
íá êåñäßóåé ðïëéôéêÜ ôéò ðáëáéóôéíéáêÝò ìÜæåò îåêéíþíôáò áðü ìéá
ðñáãìáôéêÞ óõììá÷ßá ìå ôéò ðáôñéùôéêÝò ðáëáéóôéíéáêÝò äõíÜìåéò ðïõ áíáãíùñßæïõí ôçí ýðáñîç ôïõ êñÜôïõò ôïõ ÉóñáÞë. Áõôü ðáëéüôåñá äåí
Þôáí åýêïëï ãéáôß ç ×áìÜò åß÷å ðåñéóóüôåñï ãüçôñï ðáôþíôáò óôçí
êáôáããåëßá ôçò õðáñêôÞò äéáöèïñÜò
ôçò ðáëáéóôéíéáêÞò áñ÷Þò óôá êáôå÷üìåíá. ¼ìùò åäþ êáé áñêåôÜ ÷ñüíéá, éäéáßôåñá áðü ôï 2007 êáé ìåôÜ,
ðïõ ç ×áìÜò Üóêçóå ôç äéêéÜ ôçò öáóéóôéêÞ, ðïëý ðéï äéåöèáñìÝíç êáé
êáôáðéåóôéêÞ åîïõóßá óôç ÃÜæá, ðïõ
Üóêçóå ùìÞ âßá óôç ÖáôÜ÷, êáé ï ëáüò ôçò ëùñßäáò äõóôý÷çóå üóï ðïôÝ,
åíþ óôç ÄõôéêÞ ü÷èç ç êáôÜóôáóÞ
ôïõ âåëôéþèçêå õëéêÜ, ìéá ðñïóÝããéóç ÉóñáÞë-ÖáôÜ÷ Þôáí äõíáôÞ.
ÁëëÜ ìéá ôÝôïéá ðñïóÝããéóç ðñïûðüèåôå ðÜíù áð üëá ôïí ôåñìáôéóìü
ôçò åðÝêôáóçò ôùí éóñáçëéíþí ïéêéóìþí óôç ÄõôéêÞ ü÷èç êáé ôçí
ðëÞñç ðïëéôéêÞ ñÞîç ìå ôç ×áìÜò.
¼ìùò ïé óïâéíéóôÝò ôïõ ÍåôáíéÜ÷ïõ
êáé ïé öáóßóôåò ôïõ ñþóïõ ðñïâïêÜôïñá Ëßìðåñìáí Ýêáíáí ôï áíôßèåôï: óõíÝ÷éóáí ìå ðÜèïò ôçí åðÝêôáóç ôùí ïéêéóìþí óôá êáôå÷üìåíá, ïðüôå ãåëïéïðïßçóáí ôç óõíåñãáæüìåíç ìå áõôïýò ðáëáéóôéíéáêÞ áñ÷Þ,
êáé ôáõôü÷ñïíá ðñïóÝããéæáí ìå ôñüðï ôç ×áìÜò üôáí ð÷ ôçò Ýäéíáí ôç
äõíáôüôçôá ìå ðñüó÷çìá ôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ éóñáçëéíïý óôñáôéþôç áé÷ìáëþôïõ ôçò Óáëßô íá åìöáíßæåôáé óáí ðáñÜãïíôáò åéñÞíçò áëëÜ êáé åèíéêÞò íßêçò êáèþò óå áíôÜëëáãìá ôïõ Óáëßô ïé ÍåôáíéÜ÷ïõ-Ëßìðåñìáí áðåëåõèÝñùíáí åêáôïíôÜäåò éóëáìïöáóßóôåò ôçò ×áìÜò.
¸íá åýëïãï åñþôçìá ðïõ âÜæïõí
áñêåôïß êáëïðñïáßñåôïé Üíèñùðïé
åßíáé ðùò äéêáéïëïãïýí ïé éóñáçëéíïß óïâéíéóôÝò óôï ëáü ôïõò ôç äéáñêÞ åðÝêôáóç ôùí ïéêéóìþí ðïõ óçìáßíïõí óôçí ïõóßá ü÷é ìüíï óõíÝ÷éóç ôçò êáôï÷Þò áëëÜ êáé ôïí êáôáôåìá÷éóìü êáé ôç äéÜëõóç ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý êñÜôïõò. Áõôïß ëïéðüí

ðñïâÜëëïõí êõñßùò ôï åðé÷åßñçìá üôé
ìüíï Ýôóé ìðïñåß ï éóñáçëéíüò ðëçèõóìüò ôùí õðáñ÷üíôùí ïéêéóìþí áëëÜ êáé
üëïõ ôïõ ÉóñáÞë íá Ý÷åé óôñáôéùôéêÞ áóöÜëåéá áí ðïôÝ ôï ðáëáéóôéíéáêü êñÜôïò åðéôåèåß óôï ÉóñáÞë. Óôç âÜóç ôçò
ëïãéêÞò áõôÞò ôï ÉóñáÞë êñáôÜåé êáé ôá
õøþìáôá ôïõ ÃêïëÜí áðü ôç Óõñßá, áñíåßôáé íá åðéóôñÝøåé óôá ðñï ôïõ ðïëÝìïõ ôïõ 67 óýíïñá êáé åðéäéþêåé íá äéáðëáôýíåé ôç óôåíÞ ëùñßäá åäÜöïõò ôïõ
ðïõ âñßóêåôáé ìåôáîý ôçò Ìåóïãåßïõ êáé
ôçò ÄõôéêÞò ¼÷èçò. ÁõôÞ ç ëïãéêÞ ðåñß “óôñáôçãéêïý âÜèïõò”, ðïõ ôçí åðéêáëïýíôáé óõíÞèùò åðåêôáôéêÝò ÷þñåò
åêôüò áðü áíôéäñáóôéêÞ åßíáé êáé áíüçôç óôçí ðåñßðôùóç ôïõ óçìåñéíïý ÉóñáÞë. Ãéáôß ôï ÉóñáÞë äåí Ý÷åé áëçèéíü
óôñáôçãéêü å÷èñü ôï ðáëáéóôéíéáêü
êñÜôïò, áëëÜ ôï ñùóïêéíåæéêü íåï÷éôëåñéêü Üîïíá. Áõôüò óçêþíåé üðùò êáé ï
×ßôëåñ ôçí áíôéóçìéôéêÞ óçìáßá- áëëÜ
Ýììåóá ìå áíôéóéùíéóôéêü ðñïêÜëõììáãéá íá åíïðïéÞóåé üëåò ôéò ÷þñåò êáé ôïõ
ëáïýò ôïõ êüóìïõ óå Ýíáí êáôáíïçôü
êïéíü óôü÷ï, ðïõ åßíáé ü÷é ðéá ç åîüíôùóç ôùí åâñáßùí ãåíéêÜ áëëÜ ç åîüíôùóç ôïõ éóñáçëéíïý êñÜôïõò, ùò
“êñÜôïõò äïëïöüíïõ”, ùò êñÜôïõò ðïõ
åßíáé ôÜ÷á ôáõôü÷ñïíá êñÜôïò ôùí áðáíôá÷ïý Åâñáßùí áëëÜ, êõñßùò, êñÜôïò äÞèåí êñõöüò çãÝôçò üëùí ôùí äõôéêþí, “íåïöéëåëåýèåñùí” éìðåñéáëéóôéêþí êñáôþí, äçëáäÞ êñÜôïò åîïõóéáóôÞò üëùí ôùí êñáôþí. ×Üñç óôéò ðñïâïêÜôóéåò ðïõ óôÞíïõí ïé ñþóïé íåï÷éôëåñéêïß ìÝóù ôùí éóëáìïíáæéóôþí ôçò
×åæìðïëÜ÷ óôï âïññÜ êáé ôçò ×áìÜò óôï
íüôï ôïõ ÉóñáÞë, áõôü ôï ôåëåõôáßï âïìâáñäßæåé ôéò áóðßäåò ôïõò ðïõ óôÞíïõí
ìå ôïõò áìÜ÷ïõò, ïðüôå ç ðáãêüóìéá óïóéáëöáóéóôéêÞ ðñïðáãÜíäá äéáôõìðáíßæåé ôç óöáãÞ, êáé ôçí êÜíåé ðÜíôá ôç
ìüíç ìåãÜëç êáé áðå÷èÞ óöáãÞ, åíþ áõôÞ êõñéïëåêôéêÜ ù÷ñéÜ ìðñïóôÜ óôéò ðïëý ðéï ìåãÜëåò, åíôåëþò óôï÷åõìÝíåò êáé
åíôåëþò áðñüêëçôåò óöáãÝò ôùí êñáôþí ôïõ óïóéáëöáóéóìïý (Ôóåôóåíßá,
Âïóíßá, ÓïõäÜí), ðïõ ï ßäéïò êáé ïé äõôéêïß öéëåëåýèåñïé êñýâïõí üóï ìðïñïýí.
¸ôóé ôï ÉóñáÞë üëï êáé ðåñéóóüôåñï Ý÷åé áðÝíáíôß ôïõ Ýíá óôñáôçãéêü âÜèïò
ôùí å÷èñþí ôïõ ü÷é üóï åßíáé ôï âÜèïò
ôçò ÄõôéêÞò ü÷èçò, ïýôå üóï åßíáé ôï âÜèïò ôçò Óõñßáò êáé ôïõ ÉñÜê, áëëÜ üóï
åßíáé ôï âÜèïò üëçò ôçò ÌÝóçò ÁíáôïëÞò, óõí ôï âÜèïò ôïõ ÉñÜí, ôïõ ÁöãáíéóôÜí, ôïõ ÐáêéóôÜí, ôïõ ÌðáãêëáíôÝò,
áëëÜ áêüìá êáé ôçò Éíäïíçóßáò êáé üëçò ôçò Âüñåéáò ÁöñéêÞò êáé ðáñáêÜôù
ôçò Íéãçñßáò êáé ðáñáêÜôù üóï óôñáôçãéêü âÜèïò Ý÷ïõí üëåò ïé ÷þñåò ôïõ
ôñßôïõ áëëÜ êáé ôïõ äåýôåñïõ êüóìïõ,
üðïõ ðéá ï áíôéóçìéôéóìüò, óáí áíôéóéùíéóìüò Þ êáé óáí óêÝôïò áíôéóçìéôéóìüò
ìðáßíåé óéãÜ-óéãÜ êáé ãßíåôáé êïììÜôé
ôçò üëï êáé ðéï êõñßáñ÷çò óôïõò öôù÷ïýò êáé êáôáðéåóìÝíïõò áðü ôï äõôéêü
éìðåñéáëéóìü ëáïýò öáéï-”êüêêéíçò” íåïíáæéóôéêÞò éäåïëïãßáò.
Ìå áõôÞ ëïéðüí ôçí áíôéäñáóôéêÞ êáé
åíôåëþò óôåíüìõáëç “óôñáôéùôéêÞ”
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